
 

 به نام خدا
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 6931ماه  دی  8الی  5

در فالت ایران صنعت نساجی قدمتی دیرینه دارد. مادها اولین قومی بودند که در ایران اقدام به تهیه لباسهای قومی و 

با توسعه این فن در ایران و به دنبال ایجاد بازار و گسترش سنتی نمودند و در واقع متولی صنعت نساجی در ایران شدند. 

آن در کشورهای همسایه همچون جاده ابریشم و تجارت ملتها صنعت ریسندگی و بافندگی ایران شکل سازمانی و تازه ای 

و پارچه  به خود گرفت و سلیقه ها و فرهنگ های دیگر ملل نیز وارد این صنعت شد. این سیر پیشرفت در صنعت بافندگی

بافی نشانگر آن است که ایرانیان دانش و آگاهی های خویش را در بافندگی، رفته رفته به فرزندان خویش آموختند و آن 

 اندازه پیشرفت کرده بودند که گونه هایی از این پارچه ها جایگاه خاصی در سایر کشورها یافته بود. 

            کارهوای شوعر بوافی متنوو  و     اشوته، بوه گونوه ای کوه     یزد هموواره سوابقه ای الوو نی در صونعت نسواجی کشوور د      

ترمه، زر بافی، شمد، دستمال، مخمل، دارایی و چادر شب که در این میان ترمه بافی سوابقه ای  شامل دست بافته های آن 

سفرنامه خود از  دیدن کرده دریزد مارکوپولو جهانگرد قرن سیزدهم که از شهر در دنیا شناخته شده است. ساله دارد  052

 نیز یاد کرده است.و دست بافته های یزد ترمه های بافت 

مکان مناسبی برای یافتن شرکای تجاری جدید و نفوذ در بازار  استان یزد نمایشگاه منسوجات خانگیاولین 

رای به نمایش فرصتی ایده آل ب ، به گونه ای که است در این زمینه و یافتن مشتریان بالقوه و پوشاک منسوجات خانگی

قابل  .در این نمایشگاه فراهم شده استگذاشتن برتری های رقابتی خود و جدید ترین گرایشات بازار در هر حوزه تخصصی 

از الریق به اشتراک گزاردن و تبادل االالعات و تجربه های خود با ذکر است  تولیدکنندگان و فعا ن این عرصه میتوانند 

پایه را نمایشگاه همکاری های الو نی مدت و پرسودی مصرف کنندگان از الریق این  هم چنیندیگر صاحبان مشاغل و 

 نمایند.گذاری 

منسوجات متعال و با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و مناسب میان فعا ن صنعت از اینرو با استعانت از خداوند 

گیری در راستای اجرای چشمی پس از کسب موفقیتها نساج یزد شركت مهندسی تحقیقاتی سیماخانگی و پوشاک 

المللی نمایشگاه بیندوره نه آمیز فعالیتهای تحقیقاتی و خدماتی به جامعه نساجی کشور و بدنبال برگزاری موفقیت

استان یزد به عنوان  در 69الی  55 هایسال در و فرش پوشاك، آالت و محصوالت نساجی، چرمتخصصی ماشین

 منسوجات خانگی و تخصصینمایشگاه مستقل دوره اولین م به برگزاری یصمتیکی از قطبهای صنعت نساجی کشور 

نساجی صنعت  رین نمایشگاه در شهر صنعتی یزد با قدمت بسیار الو نی داامید است برپایی گرفته است.  وابسته عیصنا

 سر سازد.بتواند دستیابی به اهداف مورد نظر را می ،موفقور با حضور فعا نه واحدهای کشو بافندگی 
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 ـ تكميل فرم قرارداد1

 پرداخت هزينه فضاي درخواستيـ 2

 11/9/96نام ـ آخرين مهلت ثبت3

 دگرداز وجه دريافتي مسترد نمي  %60ـ در صورت انصراف از شركت در نمايشگاه 4

هزينة فضاي 

 نمايشگاهي
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 تعهدات شركت

 وشنايي متعارف ـ برقـ كتيبه ـ موكت ـ دو عدد صندلي ـ يك عدد ميز ـ ر1

بيلبورد و پالكارد در سطح شهر ـ  ،نمايشگاه پوسترچاپ ـ  مجالت تخصصيارائه تبليغات نمايشگاهي شامل: آگهي در ـ 2

كتاب ويژه چاپ اطالعات شركتها به صورت فارسي و التين در و و بازديد كنندگان كارت دعوت ويژه متخصصين 

 نمايشگاه

 راي شركتهاي حاضر در نمايشگاهتخفيف هتل ب %20دريافت  -3

 فرم ثبت نام:

 نام شركت
 فارسي:

 التين:

 نام مدير عامل

 

 فارسي:

 التين:

  پست الكترونيكي  تلفن )با ذكر كد(

  سايت  فكس

 آدرس

 فارسي:

 

 التين:

 

 هاي فعاليتزمينه

 فارسي:

 

 التين:

 

، ........ طي چك بانكي .................. ريال را در تاريخ ...................... مبلغ ...............ز شركت ............. به نمايندگي ا..............اينجانب .........

يا شماره كارت  20921، كد استان يزدباجه شهرداري منطقه سه بانك تجارت،  2092110202به شماره حساب جاري   حواله بانكي 

واريز و به   بابت ............... متر مربع غرفه شماره .......... سالن ............، فضاي باز  محمد ميرجليلي منا به 3190-0102-1310-1119
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