
 

 

 

 

 

 انتخاب طرح غرفه برتر دوره سومين

 هدف برگزاري:

شركت نمانگر به عنوان يكي از با سابقه ترين برگزاركنندگان نمايشگاهها همواره تالش نموده است طراحي و اجراي غرفه سازي را به 

و داده  انحاء مختلف مورد تاكيد قرارعنوان يكي از بخشهاي مهم و تاثير گذار در نمايشگاه مورد توجه قرار داده و صاحبان ايده و پتانسيل اجرا را به 

 .تالش نمايد صنعت مهم غرفه سازي و غرفه سازان متعهد و متخصص جايگاه شايسته خود را دارا باشند

و همزمان با نمايشگاه  گذشته هايبرنامه ريزي شده و خوشبختانه سال "انتخاب غرفه ساز برتر "سابقه اي تحت عنوان مگذشته سالهاي لذا طي 

كه بخشي را نيز به دكوراسيون نمايشگاهي اختصاص داده است و با همكاري بخش قابل توجهي از شركتها و MIDEX  معماري و دكوراسيون داخلي

درآمد. در سال جاري نيز با اتكاء به تجربه گذشته و با اشخاص فعال در امر غرفه سازي و به ويژه اساتيد و خبرگان و پيشكسوتان به مرحله اجرا 

 ن دوره به مرحله اجرا خواهد رسيد.همراهي و همكاري صاحب نظران دومي

 اصول كلي : -2

 به منظور ايجاد مساوات و رعايت عدالت موارد زير به عنوان اصول كلي طرحهاي ارسالي مدنظر قرار مي گيرد.

 طرح غرفه حتماً اجرا شده باشد.  -1-2

 طرح سابقه شركت در نمايشگاه را نداشته باشد. -2-2

 صاحب غرفه و يا محل نمايشگاه مي تواند ايراني و داخلي و يا خارجي باشد. ،طراح و مجري  -3-2

 شركت صاحب غرفه و يا برگزار كننده نمايشگاه اجراي غرفه توسط متقاضي را تاييد نمايد. -4-2

اشخاص ثالث و فوق بوده و پاسخگوي  حب حقوق مادي و معنوي طرح و اجرا و اثرشركت كننده با حضور در نمايشگاه اعالم مي نمايد صا -5-2

 نهادهاي مرتبط مي باشد و برگزار كننده از اين بابت هيچ مسئوليتي ندارد.

 

 :نحوه شركت در مسابقه -3

طرح انتخاب شده كليه طرح هاي ارسالي مي بايست به صورت مشروح  20با توجه به زمان محدود و به جهت حفظ هماهنگي و سهولت در نمايش 

 .دي ماه به ) ستاد ( تحويل شوند 10ذيل تهيه و حداكثر تا روز 

 انتخاب ارسال نمايد. ي به كميته طرح را مي تواند 3هر شركت حداكثر   -1-3

 اطالعات ذيل مي بايست بطور كامل به همراه طرح ارسال شده باشد.  -2-3

 

 

 

 

 :                          تاريخ نمايشگاه: (غرفه داركننده )نام شركت                                 غرفه ساز:شركت نام 

 :                                                      محصوالت نمايشي:طراح                                      محل نمايشگاه:

 ابعاد غرفه: 

 توضيحات تكميلي:



 

 

 

 

 

در وجه چك ريال  000,000,1مبلغ  تاييد شده توسط كميته انتخاب مسابقه به ازاء هر طرحبه منظور تامين بخشي از هزينه هاي اجراي  -3-3

 مي گردد.     پرداختمسابقه طرح غرفه برتر 

 طرح را جهت داوري انتخاب مي نمايد. 20حهاي واصل شده كميته انتخاب از بين كليه طر -4-3

 اعتراضي از بابت نحوه انتخاب و داوري نخواهد داشت.هر شركت با حضور در مسابقه كليه مقررات را پذيرفته و  -5-3

 طرح برگزيده مي بايستي نقشه اجرايي و محاسباتي را به برگزار كننده تحويل نمايند. -6-3

 دارا بوده و از اين بابت صاحب اثربا ذكر مشخصات  ، كتاب، بروشور و ساير مواردبرگزار كننده حق استفاده از تصاوير و طرحها را در وب سايت -7-3

 طرح و اجرا ادعايي نخواهد داشت.اثر و  صاحب

 .ارائه يك طرح به صورت رايگان خواهد بودمتر مربع  15به ازاء هر   Midex  در صورت مشاركت در نمايشگاه -8-3

 

 ئه طرح هاانحوه ار -4

با    JPG( بصورت فايل الكترونيك 90و طول  60) ارتفاع  A1 یک و حداکثر دو شیتارائه )پرزنتيشن( هر طرح مي بايست در قالب   -1-4

 . توجه داشته باشيد نحوه ارائه طرح )شيت پرزنتيشن( ميتواند در موفقيت آن موثر باشد.به انجام رسد dpi 150رزلوشن 

 لوح فشرده كه مشخصات شركت كننده روي آن نوشته شده باشد تحويل گردد  فايلها تصويري روي -2-4

 .مي بايست همراه لوح فشرده تحويل گردد كميته انتخاباز هرشيت با كيفيت مناسب براي يررسي طرح توسط  A3يك نسخه پرينت رنگي  -3-4

به همراه دو زاويه از طرح سه بعدي رنگي و حداقل دو تصوير از غرفه ساخته شده  در شيت   را پالن معماري غرفه حداقل  هر طرح مي بايست -4-4

 دهد .نمايش پرزنتيشن 

 استفاده از تصاوير بيشتر، نقشه هاي اجرايي و يا جزئيات ديگربراي ارائه طرح در داخل شيت هاي فوق الذكر بال مانع مي باشد. -5-4

شيت هاي آماده شده مي بايست بدون نام و يا آرم يا لوگوي غرفه ساز باشد. در صورت انتخاب طرح ، تابلوي معرفي كامل هر اثر توسط ستاد  -8-4

 كنار شيت مربوطه نصب خواهد شد. تهيه و در

چاپ شده وپس از شاسي شدن  يكسان با كيفيت  A1طرح انتخاب شده ) هر كدام در قالب يك يا دو شيت( توسط ستاد برگزاري در قطع 30 -7-4

 داوري و نمايشگاه به صاحب اثر تحويل مي گردد. و پس از اتمام .در غرفه اختصاصي به نمايش در خواهد آمد

 كميته انتخابتركيب  -5

هيچ طرحي و حقوقي كميته انتخاب شامل صاحب نظران و پيشكسوتان به انتخاب برگزار كننده مي باشد. اين اشخاص به صورت حقيقي 

 را در نمايشگاه ارائه نمي نمايند تالش مي گردد تركيب كميته انتخاب شامل اشخاص زير باشد:

 نفر غرفه ساز با تجربه 2

 ز برگزار كنندگان بين المللي در سايت تهرانا نفر برگزار كننده 1

 هاي بين المللي تهراننفر از مديران مرتبط فعلي و يا گذشته شركت سهامي نمايشگاه 1

 كه سابقه غرفه سازي متعدد و همكاري با گروههاي مختلف را دارا باشد. نفر از غرفه داران با تجربه 1

 



 

 

 

 

 هيئت داوري: -6

كننده تالش مي نمايد با دعوت از اساتيد نمايشگاهي و خبرگان در هيئت داوري ضمن توجه به تخصص در مواردي  شركت نمانگر به عنوان برگزار

 و ارتباطات موجب ايجاد اعتبار هرچه بيشتر براي مسابقه گردد. بازرگاني -گرافيك و رنگ -نورپردازي -دكوراسيون داخلي -شامل معماري

برگزاري نمايشگاه مورد بررسي قرار داده و آراء را توسط نماينده خود در پاكت درب بسته به برگزار كننده هيئت داوران طرحها را در ايام   -1-6

 تحويل مي نمايد.

 بازگشايي و شمارش مي گردد. 18/10/93روز  12منتخبين آراء بازديد كنندگان در ساعت  -2-6

 انتخاب طرحهاي غرفه سازي برتر مشتمل بر موارد زير مي باشد. -3-6

 طرح 3حداكثر از از طرحهاي ويژه تقدير  -فه ساز برتر در زمينه خالقيت و ايده پردازي يك طرح غر -4-6

 طرح 3تقدير از طرحهاي ويژه حداكثر از  -طرح طرح با محصوالت نمايشي يك  بغرفه ساز برتر در زمينه تناس -5-6

 طرح 3تقدير از طرحهاي ويژه حداكثر از   -طرحغرفه ساز برتر در زمينه حجم سازي و تناسب غرفه يك  -6-6

 طرح 3تقدير از طرحهاي ويژه حداكثر از  -طرح غرفه ساز برتر در زمينه نورپردازي و تركيب رنگ يك   -7-6

 غرفه ساز برتر به انتخاب بازديد كنندگان يك طرح -8-6

 

 برنامه هاي جانبي و اختتاميه -7

اسم متقاضيان ضمن امكان اخذ غرفه و معرفي شركت خود امكان حضور رايگان دركارگاههاي آموزشي همزمان با نمايشگاه را برخوردار بوده و در مر

 به منتخبين طرح برتر تنديس و لوح و به طرحهايي كه مورد تقدير قرار مي گيرند لوح اهدا مي گردد.وپژه اي 

 با تشكر

 دبيرخانه مسابقه

  طرح غرفه برتر


