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 روابط عمومی

 امور مالی

 حراست



  و تورهای فناوری داخلی هایجشنواره، یخدمات نمایشگاه ارائه نامهشیوه
 به واحدهای فناور و موسسات
 پارک علم و فناوری گیلان

 

 مقدمه -1

 شیوه نامههدف : 1ماده

های تخصصی داخلی و جشنواره وها نمایشگاهجهت حضور در  فناور هایشرکتحمایت پارک علم و فناوری گیلان از فرآیند نامه شیوهاین 

نحوه فراخوان و نامه در این شیوه . همچنیننمایدمی تبیینرا ( های تخصصی داخلیو جشنواره هانمایشگاهاز  )بازدید های فناوریتور

جهت  جرمستا ایهشرکتو  (هسته فناور/واحد فناورمستقر در مراکز رشد ) فناوراننحوه حمایت پارک از  ،ی داخلیهانمایشگاهاستعلام 

-بندی تحویل گزارش عملکرد رویداد توسط شرکتدها و زمانرویدادر جهت حضور  ینمنتخب نحوه تعیین، ادهاداری یا بازدید از رویدغرفه

 گردد. کنندگان تشریح می

 شرح ذیل می باشد:ه ب نامهو تعاریف موجود در این شیوه اصطلاحات :2ماده

-می کننده و بازدیدکنندهآن عرضه ه درعبارت است از فضای مناسب ک :)بازدید( فناوری /تور/جشنوارهتخصصی نمایشگاه -

سازی تقویت فرآیند تجاریتبادل دانش و تجربه و ها پرداخته که نتیجه آن فناوری خدمات، علوم و توانند به مبادله محصولات،

 .(شودیم نامیده رویدادگردد )که از این پس ار میبرگز ولتی در داخل کشورغیردموسسات های دولتی یا توسط سازمانبوده و 

توان به فن شود و از جمله آنها میانجام می هاد پارکبه پیشن یی که حضور در آنهارویدادها پیشنهادی پارک: رویدادهای -

 رویدادهای عمومی اشاره نمود.  بازارها و

 .باشدپارک علم و فناوری گیلان میمنظور از آن  پارک: -

 .باشدمی ذیل معاونت فناوری و نوآوری پارک "های تخصصیاهارزیابی فنی نمایشگ"کارگروه از آن منظور  کارگروه: -

 باشند.های فناور/واحدهای فناور مرکز رشد و موسسات رشدیافته پارک میمنظور از آن هسته کننده:شرکت -

قبا و های سایر رگاهی از فعالیتخدمات و همچنین آبه منظور ارائه محصولات/ کنندگان در رویدادشرکت های رویداد:فعالیت -

 اشاره نمود: توان به موارد زیرمیترین آنها دهند که از جمله مهمهایی را ذیل رویداد انجام میفعالیت مشتریان، نیازهای

  در رویداد کنندههای شرکتها و توانمندیرسانی ظرفیتو اطلاعمعرفی محصولات/خدمات 

 و برگزاری جلسات  آگاهی از آخرین دستاوردهاB2B ،B2C  وB2G در محل رویداد 

 عرضه نیازهای فناورانه 

 در محل رویداد داخلی و خارجی ، مسئولین و اشخاص حقیقیهاشرکتسازی با شبکه  

 بازاریابی، بازارسازی و شناسایی و توسعه بازارهای هدف در داخل و خارج کشور 

 پیگیری تعاملات انجام شده پس از اتمام رویداد 
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 :هنامجزئیات اجرایی شیوه -2

 کننده در رویدادمالی پارک از شرکت: نحوه حمایت 3ماده

 .شودانجام می 1جدول طبق  )برای حضور/اخذ غرفه در رویداد( کنندهشرکتپارک از مالی حمایت 

 کننده در رویدادشرکتپارک از مالی نحوه حمایت : 1جدول 

هزینه متراژ 
 غرفه

 تتوضیحا نحوه حمایت تعداد حضور محل استقرار شرکت

مستقر  هسته/واحد فناور
 در مراکز رشد

در طول دوره  حداکثر سه رویداد
با احراز شرایط حضور در  استقرار

 نمایشگاه

 3درخواست حداقل  ر صورتد

کننده و پذیرش آن توسط شرکت

 رویداددرصد از هزینه  05 کارگروه،

از محل با روش پیشنهادی کارگروه 

 تامین می شود. ات پارکاعتبار

 

ه غرفه آرایی در هزین

تعهد پارک نبوده و حسب 

مورد با پیشنهاد کارگروه 

و تایید هیات رئیسه قابل 

 .پرداخت می باشد

 مستاجر شرکت 
به  رویداد در سال حداکثر یک

 عقد/تمدید قرارداد استقرارازای 

 

با توجه به وجود داشته باشد، کارگروه  1دول در مواردی که درخواست برای حضور در رویدادها بیش از سقف اشاره شده در ج :1تبصره 

 نماید.گیری میپیشین، تصمیم کننده در رویدادهای حضور یافتهشرکتعملکرد 

نرسد، کارگروه  1در صورتی که تعداد متقاضیان شرکت در یک رویداد به حداقل لازم برای دریافت حمایت پارک طبق جدول : 2تبصره 

اعطاء . در این شرایط، ز طریق شورای فناوری اقدام نمایدخصوص اعطاء تسهیلات نمایشگاهی ا تواند حسب درخواست شرکت درمی

سقف )توضیح:  باشدمی های رویدادفعالیتو گزارش  کردفاکتورهای هزینهاسناد مثبته پس از اتمام رویداد شامل تسهیلات منوط به ارائه 

 ید هیات رئیسه پارک مشخص می گردد(.تای سال با پیشنهاد کارگروه و تسهیلات نمایشگاهی در هر

 رویدادحضور در  جهت کنندهشرکت انتخابشرایط : 4ماده 

  ( 2ارائه فرم درخواست متقاضی جهت شرکت در رویداد )ماه قبل از شروع رویداد 

 مناسب و دارای مزیت رقابتی توسط شرکت محصول/خدمات ارائه  

  روشور، کارت ویزیت، نمونه محصول قابل عرضه، بنر و غیرهکننده شامل بپکیج نمایشگاهی شرکتارائه 

 رسانی حضور در نمایشگاه از طرق مختلف شامل فضای مجازی با هدف جلب بازدیدکننده از رویدادکمپین )پویش( اطلاع 

 وجود قرارداد بین شرکت و مرکز رشد/پارک 

 عدم بدهکاری مالی شرکت 

  خصوص نحوه شرکت در رویداددر ریزی حضور در جلسات مربوط به برنامه  

 

نسبت به تسویه  بندی اعلام شده از سوی کارگروهکننده موظف است پس از تائید درخواست حضور در رویداد، طبق زمانشرکت :5ماده 

ام پس از اتم روز 15مدت  طیحداکثر را  های رویدادفعالیتکننده موظف است گزارش همچنین شرکتسهم مشارکت خود اقدام نماید. 

 به پارک ارائه نماید.رویداد 
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  ها: پیوست

  درخواست شرکت در رویداد: 1فرم شماره  

 عملکرد رویداد گزارش :2شماره  فرم 
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  شرکت در رویدادو تعهدنامه  درخواست :1شماره  فرم

شود مطابق با متعهد میمتقاضی  گردد.ارائه می............... جهت شرکت در.................................  هسته فناور/واحد فناور/ موسسه درخواست بدینوسیله

پس از اتمام  روز 15 طیحداکثر  نسبت به ارائه گزارش عملکرد رویداد ها و تورهای داخلیارائه خدمات نمایشگاهی، جشنواره نامهذکر شده در شیوه شرایط

 .مبادرت نماید رویداد

یت پارک )مادی و مندی از هرگونه حماادعایی در خصوص بهرههیچ  کنندهاسناد مثبته حضور در رویداد، شرکتارائه گزارش و  بدیهی است در صورت عدم

 نخواهد داشت.مربوط به حضور در رویداد  معنوی(

 اطلاعات کلی شرکت

  محل استقرار شرکت

  مدت استقرار در پارک

  عنوان مجوز فناوری شرکت

  محصول/خدمات شرکت

 نوع درخواست

 حضور در جشنواره تخصصی داخلی  نمایشگاه تخصصی داخلی  حضور در تخصصی داخلی بازدید از نمایشگاه/جشنواره 

 رویدادهااطلاعات 

  نام

  موضوع

  تاریخ

  محل برگزاری

 نام و سمت افراد حاضر در غرفه

در  و مسلطکارمند دارای بیمه  مدیر عامل ت مدیرهعضو هیئ نام و نام خانوادگی

زمینه ارائه محصولات/خدمات 

 شرکت
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 ها جهت تایید حضور در رویدادهاشرایط اولیه انتخاب شرکت

ارائه محصول/خدمات مناسب و دارای مزیت رقابتی توسط 

 شرکت 

   

    ارائه بروشور شرکت

    ارائه کارت ویزیت مدیرعامل و مدیر فروش شرکت

    اد بین شرکت و مرکز رشد/پارکوجود قرارد

    عدم بدهکاری مالی شرکت

تحویل چک مربوط به هزینه اجاره غرفه توسط شرکت به 

پارک ) پس از مشخص شدن و اعلام سهم مربوط به هزینه 

ثبت نام هر شرکت توسط واحد بازایابی و اطلاعات و تحویل 

 چک به واحد مالی (

   

    ارک در کتیبه غرفه استفاده از لوگو و نام پ

ارائه گزارش نهایی مطابق با فرمت پارک در موعد مقرر در 

 غیر اینصورت عدم صدور گواهی نامه حضور شرکت در رویداد

   

    حضور در جلسات مربوط به برنامه ریزی نحوه حضور 

 

    نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت                          

                           مهر و امضاء                                                    
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 عملکرد رویدادگزارش : 2شماره فرم 

 اطلاعات کلی شرکت

  نام شرکت

   اسامی و سمت افراد حاضر در غرفه

 

 

 در رویدادها نحوه حضور

 حضور در جشنواره تخصصی داخلی  ر در نمایشگاه تخصصی داخلی حضو بازدید از نمایشگاه/جشنواره تخصصی داخلی 

 رویدادهاهزینه غرفه جهت حضور در 

  متراژ فضا

  هزینه متراژ فضا

  هزینه غرفه آرایی

  هزینه ایاب و ذهاب

 گزارش

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت

 مهر و امضاء
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  فلوچارت

 
 شرکت بصورت مکتوب 3درخواست حداقل 

ماه قبل از شروع  2حداکثر رویدادها در 

 رویداد

 

ارائه محصول/خدمات مناسب  رویدادهاجهت حضور در رکتها انتخاب ششرایط اولیه 

 و دارای مزیت رقابتی توسط شرکت 

 ده شامل بروشور، کارت ویزیت، نمونه کننارائه پکیج نمایشگاهی شرکت

 محصول قابل عرضه، بنر و غیره

  ارائه محصول/خدمات مناسب و دارای مزیت رقابتی توسط شرکت 

 رسانی حضور در نمایشگاه از طرق مختلف شامل کمپین )پویش( اطلاع

 فضای مجازی با هدف جلب بازدیدکننده از رویداد

 رکوجود قرارداد بین شرکت و مرکز رشد/پا 

 عدم بدهکاری مالی شرکت 

  قبل از ثبت نام پارک در رویداد شرکت نسبت به تسویه سهم مشارکت خود

 اقدام نماید. 

  غرفه  کتیبهو نام پارک در  لوگواستفاده از 

  مطابق با فرمت پارک در موعد مقرر  عملکرد رویدادارائه گزارش 

   حضور در جلسات مربوط به برنامه ریزی نحوه حضور 

 

به پارک رویدادروز پس از اتمام  15مدت  طی عملکرد رویدادیل گزارش تحو  

 کارگروه: توسط رویدادهادر  کنندهنحوه انتخاب شرکت

: 

 


