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 گزارشی از برگزاری نمایشگاه: 

 

اولین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان و لوازم و تجهیزات کمک 

ندگان داخلی را در را با کیفیت و کمیتی مطلوب و با هدف ایجاد بازاری پویا برای تولیدکن آموزشی مربوطه

در استان یزد به همت گروه نمایشگاهی پرند زیر مجموعه شرکت مهندسی  1396خرداد ماه   5الی   2تاریخ 

الی  اولینبا کوله باری از تجربیات بدست آمده از برگزاری موفق و با شكوه تحقیقاتی سیما نساج یزد 

ت نساجی، چرم، پوشاك و فرش در آالت و محصوال المللی تخصصی ماشین نمایشگاه بیننهمین 

فرش ماشینی و کفپوش تخصصی در استان یزد و همچنین مجری نمایشگاه  95الی  85سالهای 

نمایشگاه سعی شد تا با معرفی نمونه هایی برگزار شد. در این فعال واحد  50با حضور بیش از  یزد، استان

، در اقصی نقاط کشور یكبار دیگر عظمتودکان و نوجوانان فعاالن عرصه کواال از قابلیتها، توانمندیها و ظرفیتهای 

به نمایش گذاشته شود. نمایشگاه ابزار تعامالت بازرگانی، بخش از جامعه این  و اهمیت اجتماعی وانمندیت

فرهنگی و علمی قدرتمند، انعطاف پذیر و مقرون به صرفه ای است که در جایگاه خود منابع کالن و گوناگون 

 رکت در آورده و میتواند از راهكارهای موثر در برقراری و حفظ ارتباط با مشتری باشد.ثروت را به ح

های الهی که وظیفه ما است آن را به نیكی و برای  ایران ما کشوری است سرشار از منابع طبیعی و انسانی؛ ودیعه

 آبادانی و آینده این سرزمین به کار بندیم.

کودکانی هستند که روزگاری نه چندان دور سرنوشت سرزینمان به دستشان  عظیم ترین سرمایه ایران، فرزندان و

 . خواهد رسید



ها است، مسئله تعیین آینده جهان و جایگاه کشورها است. آینده جهان  مسئله تربیت، مسئله حیات و ممات ملت

 هایی است که امروز کودکانی آماده تعلیم هستند. در تسخیر افراد و اندیشه

زش کودکان متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی راه ناگزیر ما است برای تضمین آبادانی، قدرت و غرور تربیت و آمو

  کشور در آینده.

لذا این وظیفه همه ما است که با تقویت بهینه ابزار آموزشی و تربیتی، با تاکید بر فرهنگ ایرانی اسالمی و توجه 

 های آینده ایران را فراهم آوریم. سلویژه به جایگاه و شان مادر، زمینه رشد و بلوغ ن

 طی سالهای اخیر توجه بسیاری به بهره گیری از تكنولوژیهای نوین در موضوع آموزش و تربیت شده است.

یادگیری موجب تحوالت وسیع شده و هدف آن بهبود کیفیت  -تغییرات سریع تكنولوژی در فرایند یاددهی

راهم آوردن فرصتهای مناسب در جهت استعدادها و عالیق شخصی های جدید با ف آموزشی بوده است، تكنولوژی

کند. مطالعات نشان می دهند که بهره گیری از  کودکان و نوجوانان، کمک شایانی به بهبود تعلیم و تربیت می

های روز این امكان را به کودکان و نوجوانان می دهد که با سرعت بیشتر و عملكرد بهتر بیاموزند و  تكنولوژی

 اس رضایت بیشتری داشته باشند.احس

کودکان سرمایه های اصلی هر جامعه هستند که مراقبت های فكری و مهارتی و تقویت دامنه تعلیم و تربیت 

به گزارش خبرگزاری دانا، مطابق تعریف کنوانسیون حقوق کودك سازمان ملل  آنان گنجی برای آینده کشور است.

امعه اطالق می شود و این دوران طالیی فرصتی است تا با رویكرد علمی سال در ج18متحد، کودك به هر فرد زیر 

  و هدفمند نسل پویا و اثرگذار برای جامعه تربیت شود.

است و بخش مهمی از آموزه  و نوجوان خانواده به عنوان کوچكترین نهاد اجتماعی کانون تولد و رشد کودك

ر کودك بنیان گذاشته می شود و رعایت اصول تربیتی و های شخصیتی، فكری و مهارتی از سوی نهاد خانواده د

 حقوق کودکان پیوند عمیقی با نوع نگرش خانواده ها دارد.

به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت های  نخستین و مهمترین حق هر کودك، حق بقا است که به معنای رفع نیاز

هسته نخستین جامعه و از عوامل اصلی  خانواده نهادی مقدس واز طرفی می توان عنوان داشت  سالمت است.

انتقال فرهنگ، اندیشه، اخالق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. فرزند 

ستاره درخشنده ای است که در کارنامه هر زندگی می درخشد و برای به ثمر رسیدن آن هر یک از پدر و مادر 

این میان بیشترین سهم تربیت و تأثیر پذیری بر فرزندان از آن مادران است زیرا مادر  وظایفی را بر عهده دارند. در



از ابتدایی ترین مراحل پیدایش به عنوان مربی همراه انسان است. مادر مظهر عشق و فداکاری و ایثار است. او 

حمل می کند. مادر زیباترین کلمه در عالم خلقت است که تمام سختی ها و مشقت ها را بدون چشم داشتی ت

بودن لطفی است که خداوند به جنس زن نموده و در پرتو این لطف مادر بار سنگینی از مسئولیت را بر دوش می 

کشد. در حقیقت مادر اصل، ریشه و سرچشمه کودك است و کودك انعكاسی از وجود اوست که سرمایه اصلی 

 شخصیت خویش را از او دریافت می کند.

، نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمه ها و آزارهای جسمی و روحی هستند، آنان باید از نو نوجوانا کودکان

امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، 

م را مواقع خطر و برخوردار شوند تا بتوانند در زندگی آتی خود استوار و مطمئن گام بردارند و مهارت های الز

 آسیب داشته باشند.

ماهیت درونی و شخصیت کودکان چون لوحی نانوشته است که می طلبد در سایه راهبردهای هدفمند دولت، 

انگیزش قوی خانواده ها و نهادهای آموزشی به بهترین شكل بارور شود و با شناخت و پرورش به موقع استعدادها، 

 د وی برای آینده جامعه تضمین شود.زمینه اثربخشی و نقش آفرینی مفی

اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه کالن راه در حوزه اقتصادی کشور مطرح شده که محور اساسی در اجرایی 

کردن مفاد مترقی آن، نیروی انسانی توانمند است و واضح است که گنجینه انسانی متعهد و ماهر باید با توجه 

 هدفمند در این عرصه شكل بگیرد. خاص به دوران کودکی و گفتمان سازی

کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند از 

این رو توجه اصولی به گذر دوران کودکی رسالتی است که نباید از کف دولتمردان به آسانی برود و نیازمند برنامه 

 مند است.ریزی و سرمایه گذاری هدف

در راستای تامین نیازمندیهای مختلف مادران،  شد زیرساختهای الزمربا توجه به نكات مطرح شده و اهمیت 

مادر، تخصصی اولین نمایشگاه تصمیم گرفت استان یزد  گروه نمایشگاهی پرند نوجواناننوزادان، کودکان و 

را با کیفیت و کمیتی مطلوب و با هدف نوزاد، کودک و نوجوان و لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه 

 برگزار نماید.  1396خرداد ماه   5الی   2ایجاد بازاری پویا برای تولیدکنندگان داخلی را در تاریخ 



اطالع رسانی از آخرین دستاوردها و تكنولوژی در زمینه های رشد و  هدف از برگزاری نمایشگاه مذکور

آموزش، اسباب بازی و سرگرمی های فكری، سیسمونی، دکوراسیون و نگهداری کودك، ایمنی، هوش و استعداد، 

روانشناسی کودك و آتلیه های تخصصی کودکان و نوزادان، اتاق خواب، مكمل های غذایی، پوشاك کودك و مادر، 

، مراکز پیش دبستانی و درمان و آموزش پزشكی و جمله وزارت بهداشتاز مراکز خدمات درمانی مراکز بیمه، مادر، 

 با شد.  آنچه که به کودك و مادر مربوط است می و هر مهد کودکها

 

 همچون موارد زیر را به صورت موثری پوشش دهد:  یضمناً سعی می گردد زیر گروه های

 

 سازمان های حامی مادر، نوزاد و کودک از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  -

 ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی -

 سازمان محیط زیست،  -

 سازمان صدا و سیما،  -

 ، شهرداری -

 و ...، آتلیه های تخصصی کودکان و نوزادان -

 NGO  ،ها و سازمان های غیردولتی حامی مادر و کودک 

 درمانی مادر، نوزاد و کودک و تجهیزات مربوطه،  -مراکز پزشكی -

 ، ان، روانشناسانزشكمتخصصین مربوط به مادر، کودک و نوزاد از جمله روانپ -

 م درمانی، ژیتغذیه و ر ینمتخصص -

  زایمانو  مراکز مربوط به آموزش دوران بارداری -

 



برگزاری این نمایشگاه در استان یزد به دلیل جایگاه جغرافیایی آن در مرکز کشور و دسترسی آن به اکثر 

به شمار آمده و بستر مناسبی برای  در این منطقهمهمترین و بزرگترین رویداد در حوزه کودك استانهای کشور 

  بوده است. معرفی کاال و خدمات مشارکت کنندگان 

برگزارکنندگان نمایشگاه با هدف ایجاد شرایط مناسبتر بررای فعالیرت شررکت هرای حاضرر در نمایشرگاه و              

ان از ایرن نمایشرگاه   همچنین استفاده بهتر بازدیدکنندگان گرامی و افزایش میزان رضایتمندی همه دست اندرکار

ضمن توجه خاص به قابلیتهای این نمایشگاه سعی نمودند به نقطه نظرات شرکت کنندگان در راستای بهرره وری  

 بیشتر توجه نماییند، بودند بگونه ای که امتیازات زیر در نمایشگاه فوق ازجمله نكات بارز محسوب می شد:

و غرفه آرایی بسیار هدفمناد و زیباا از ساوی    تغییر فضای نمایشگاه و استفاده از امكانات نو  -1

 برگزارکننده و شرکتهای حاضر در نمایشگاه 

باا   تخصصی ماادر، ناوزاد، کاودک و نوجاوان     گسترش سطح تبلیغات برای معرفی نمایشگاه  -2

 استفاده از شبكه های اجتماعی فعال در این حوزه  

 www.isatex.irراه اندای سایت جامع اطالع رسانی نمایشگاه  -3

در  و موسساه  شارکت  1100استان یازد باه بایش از     96ارسال آگهی برگزاری نمایشگاه سال  -4

 سراسر کشور

استان تهران، اصافهان و  تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان حضور فعال در نمایشگاه های  -5

با انگیزه معرفی نمایشگاه یزد جهت افزایش حضور شرکت ها و اطاالع رساانی جهات    شیراز 

 ر بازدیدکنندگان افزایش آما

تخصصای ماادر،   استفاده از سیاست اطالع رسانی از طریق روزنامه ها برای معرفی نمایشاگاه   -6

 استان یزدنوزاد، کودک و نوجوان 

استفاده از امتیاز حمایت ارگان ها و مراکز مختلا  صانعتی و دولتای در راساتای معرفای و       -7

 برگزاری بهتر نمایشگاه

  استان حتی کشور ازدید کنندگان از نقاط مختل  نظیر ب حضور گسترده و بی -10



کارگاه های آموزشی مرتبط با نمایشگاه در کنار فضای نمایشاگاه باا حمایات مراکاز     برگزاری  -11

 دانشگاهی استان 

 متعدد درمانی  –علمی، تربیتی، آموزشی و بهداشتی برگزاری نشستهای جنبی   -12

 

 

دسرتیابی بره   توانسته باشرد  ر یزد با حضور فعاالنه واحدهای موفق، انتظار می رود برپایی این نمایشگاه در شه

 اهداف مورد نظر را میسر سازد.

فرصت را غنیمت شمرده از تمامی کسانی که با حضور پرثمر خرود در ایرن نمایشرگاه یرک برار دیگرر همرت        

ز از کلیه یارانی که به هرر  محقق ایرانی را به نمایش گذاشتند قدردانی کنیم و نی و صنعتگر، تولید کننده، هنرمند

 نحو در برپایی این نمایشگاه بزرگ غرور آفرین نقشی ایفا کرده اند سپاسگزاری نمائیم.

امید آنكه در آینده با همت بلند شما و تمامی عزیزان شاهد بره برار نشسرتن تالشرتان بروده، ایرن نمایشرگاه        

عنایت قرارداده و همزمان مورد این حوزه را های فرصتی باشد تا مسئولین محترم کشور از نزدیک آخرین دستاورد

امیدوار هستیم برگرزاری چنرین   همچنین  ،آشنا شده و ما را در حل مشكالت آن یاری نماید با معضالت و تنگناها

ها خصوصا مادران فراهم آورد، تا انشااهلل  گیری تكنولوژی در تربیت را برای خانواده هایی زمینه توسعه بهره نمایشگاه

 نده ایران را امروز و با قدرت و غرور تضمین کنیم.آی
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 میرجلیلیمرجان 
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 بی بی لوک .17

 شرکت خدمات نرم افزاری ایرسا .18

 مجتمع تولیدی جودی نمدی .19

 شرکت تولیدی ابرصنعت قشقایی .20

 آموزشگاه علمی نخبه پروران )کانون ریاضی( .21

 مهد و پیش دبستانی غنچه های امید .22

 آموزشگاه آریانا ربات .23

 گروه بهشت )فرش کودک( .24

 ایكیو پارک .25

 صدف .26

 ماه دونه .27

 زرین سلولز .28

 وایت وایت .29

 رانه غیردولتی مینودبستان و آمادگی دخت .30

 عكاسی شیما .31

 صنایع چوب و فلز فرید .32

 گروه آموزشی کیت کو .33

 موسسه ذهن نو .34

 دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد .35

 بهیاد )نشر نیاسا( .36

 انیرو یها اختهیبن  یشرکت فناور .33

 (زدیاستان  یبانک خون بندناف جهاد دانشگاه یندگی)نما 

 آموزشگاه زبانهای خارجی آراد .38

 ی ایساتیسمیالد ساینا .39

 ایكیو پارک .40

 خانه بازی کودک سرزمین شادی .41

 دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی وفاییان .42

 آتلیه عكاسی حس .43

 پژوهش سرای دانش آموزی برازنده مقدم .44

 سرزمین اسباب بازی .45

 سیاه و سفید آرمان یزد .46

 مهدکودک دنیای شیرین .47

 بیمه البرز .48

 فوتبال موعودمدرسه  .49

 آموزشگاه موسیقی شهرزاد .50

 صورت بمانیگروه نقاشی  .51



 

 پالن نمایشگاه

 

 

 



 

 

 نمونه ای از فعالیتهای انجام شده 

  در راستای معرفی

اولین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک، نوجوان 

 و لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه

 استان یزد 

 

 

 

 

 



 لوگو و برند انتخاب شده برای معرفی نمایشگاه

 

 

 

 



 تراکتهای تبلیغاتی چاپ شده

 و پیش دبستانی ها: مهدکودکهااطالع رسانی در ویژه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
شهرستان کودک و نوجوان در مهدکودکها، مراکز پیش دبستانی و دبستانهای  45000جهت توزیع بین 

 یزد با همكاری بیمه معلم

 



ویژه اطالع رسانی در فروشگاه ها و مراکز تولیدی وابسته به موضوع 

 نمایشگاه در سطح استان یزد:
 

 

 
 

 واحد فروشگاهی و تولیدی فعال در زمینه کودکان و نوجوان در شهرستان یزد  1000جهت توزیع بین 

 



 
 تولیدی فعال در زمینه کودکان و نوجوان در شهرستان یزد  واحد فروشگاهی و 1000جهت توزیع بین 

 

 

 



 ت دعوت نمایشگاه:رکا

 
 

 



 نصب شده در  نمایشگاهطرح بنرها و بیلبردهای تبلیغاتی 

 :سطح شهر یزد

 

 
 

 در میدان اطلسیشده  نصببیلبورد 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 نصب در چهارراه فرهنگیانبیلبورد 



 
 پرتردد در سطح شهر یزد شامل: انمك 10بنر اصلی نمایشگاه نصب شده در  
جمهوری )چهار راه  -تقاطع خیابان کاشانی/ بلوار امام جفعرصادق -سه راه تعاون -میدان شهدای مهراب -میدان ابوذر

                      -یزد( بلوار پروفسور حسابی )جنب دانشگاه آزاد اسالمی -میدان دانش آموز -میدان همافر -امیرآباد(

 (96محل برگزاری نمایشگاه گل و گیاه استان یزد )اردیبهشت  -بن سینا )جنب محل دائمی نمایشگاههای استان(بلوار ا



 :طرح کارت عوامل اجرایی

 

 غرفه داران گرامی: طرح کارت 

 



 نمونه ای از سردر غرفه ها:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرمهای نمونه 

اولین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک، نوجوان 

 و لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه

 استان یزد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم اطالع رسانی اولیه
 

 
 

اولین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان و لوازم و تجهیزات کمک 

 آموزشی مربوطه استان یزد
  1396اه خرداد م  5الی    2 

اولین استان یزد مفتخر است  گروه نمایشگاهی پرندضمن عرض سالم و ادب به استحضار می رساند 

را با  نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان و لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه

خرداد ماه   5الی   2در تاریخ  کیفیت و کمیتی مطلوب و با هدف ایجاد بازاری پویا برای تولیدکنندگان داخلی را

 برگزار نماید.  1396

اطالع رسانی از آخرین دستاوردها و تكنولوژی در زمینه های رشد و  هدف از برگزاری نمایشگاه مذکور

نگهداری کودك، ایمنی، هوش و استعداد، آموزش، اسباب بازی و سرگرمی های فكری، سیسمونی، دکوراسیون و 

روانشناسی کودك و آتلیه های تخصصی کودکان و نوزادان، ذایی، پوشاك کودك و مادر، اتاق خواب، مكمل های غ

، مراکز پیش دبستانی و درمان و آموزش پزشكی و جمله وزارت بهداشتاز مراکز خدمات درمانی مراکز بیمه، مادر، 

 باشد.  آنچه که به کودك و مادر مربوط است می و هر مهد کودکها

در استان یزد به دلیل جایگاه جغرافیایی آن در مرکز کشور و دسترسی آن به اکثر  برگزاری این نمایشگاه

به شمار آمده و بستر در این منطقه مهمترین و بزرگترین رویداد در حوزه کودك استانهای کشور می تواند 

این نمایشگاه مشارکت واحدهای فعال و تراز اول در  مناسبی برای معرفی کاال و خدمات مشارکت کنندگان باشد.

بی گمان یكی از مزیت های آن به شمار می رود. خرسند خواهیم بود تا از مشارکت آن واحد محترم نیز در 

 نمایشگاه فوق بهره ببریم.

 امید است برپایی این نمایشگاه در شهر صنعتی یزد بتواند دستیابی به اهداف مورد نظر را میسر سازد.

 با تشكر      

 مرجان میرجلیلی                      

 نمايشگاه مدير                                                                                                          
 گروه نمایشگاهی پرند -ابتدای خیابان نگارستان – 3روبروی شهرداری منطقه  -بلوار فردوس -یزد ستاد برگزاری نمایشگاه:
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 ثبت نامفرم 

 
ادر، نوزاد، کودک و نوجوان و لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه اولین نمایشگاه بین المللی م

  1396خرداد ماه   5الی   2 -استان یزد

شرايط 

 نام ثبت

 امضا شده  فرم قراردادو ارسال ـ تكميل 1

 ـ پرداخت هزينه فضاي درخواستي2

 ه به طور کامل انجام خواهد گرفت.ثبت نام قطعي و اختصاص فضا نمايشگاهي انتخاب شده در صورت پرداخت هزينه غرف -3

 25/2/1396نام  ـ آخرين مهلت ثبت3

 گردد %  از وجه دريافتي مسترد نمي60ـ در صورت انصراف از شرکت در نمايشگاه 4

هزينة فضاي 

 نمايشگاهي

 ريال 000/850/هر متر مربع  ها ـ غرفه1

 ريال 000/500/فضاي باز هر متر مربع  -2

 نام و پرداخت وجه غرفه نمايند رفه با شرکتهايي است که سريعتر اقدام به ثبتاولويت انتخاب محل غ -3

تعهدات 

 شرکت

 ـ کتيبه ـ موکت ـ دو عدد صندلي ـ يك عدد ميز ـ روشنايي متعارف ـ برق1

ـ ، بيلبورد و پالکارد در سطح شهر نمايشگاه پوسترچاپ ـ ارائه تبليغات نمايشگاهي شامل: آگهي در مجالت تخصصي ـ 2

 كتاب ويژه نمايشگاهچاپ اطالعات شرکتها به صورت فارسي و التين در کارت دعوت ويژه متخصصين و بازديد کنندگان و 

 % تخفيف هتل براي شرکتهاي حاضر در نمايشگاه25دريافت  -3

 فرم ثبت نام:

 نام شرکت
 فارسي:

 التين:

 نام مدير عامل

 

 فارسي:

 التين:

  ترونيكيپست الك  تلفن )با ذکر کد(

  سايت  فكس

 آدرس
 فارسي:

 التين:

 هاي فعاليت زمينه
 فارسي:

 التين:

...................... مبلغ ........................... ريال را در تاريخ ..................... به نمايندگي از شرکت .....اينجانب .......................

                      يا شماره کارت 2092180223به شماره حساب جاري   ، حواله بانكي ك بانكي ...................... طي چ

بابت  خانم مرجان ميرجليليبه نام  20921استان يزد، کد باجه شهرداري منطقه سه بانك تجارت،  8050-6511-8310-5859

 گردد. واريز و به پيوست فرم درخواست ارسال مي  فضاي باز     .........، .. سالن ...................... متر مربع غرفه شماره ........

 تاريخ       

 مهر و امضاء   
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 ر رزرو برای شرکت در نمایشگاه مادر، نوزاد، کودك و نوجوان یزدجهت اقدام به منظو هتل های استان یزدلیست 

 1396خرداد  5الی  2

 

 نام هتل

 

 تلفن

 بها به ازاي يك شب

 اتاق يك تخته

 )ريال(

اتاق دو 

 تخته

 )ريال(

 اتاق سه تخته

 )ريال(

اتاق چهار 

 تخته

 )ريال(

 سوئیت

 هتل الله ****

 % تخفیف15

 )مبلغ قبل از تخفيف(

36225049-035 /000/090/2 /000/230/3 
تخت اضافه 

/000/700 
--- /000/910/6 

 035-38260210-15 هتل صفائيه ****
 000/400/3جديد /

 000/700/2قديم /

/000/550/4 

/000/800/3 

 مبلغ تخت اضافه

/000/150/1 

--- 

--- 
/000/000/11 

 000/640/2/ 000/700/1/ 035-35254111 هتل پارسيان ***
/000/300/3 

 

 مبلغ تخت اضافه

/000/650 
--- 

 هتل مهر ***

 % تخفیف20

 )مبلغ قبل از تخفيف(

36227400-035 

36303030-035 

09132746850 

/000/230/2 /000/050/3 /000/770/3 /000/050/5 
VIP 

/000/520/6 

 هتل تهراني ****

 % تخفيف20

 )مبلغ قبل از تخفيف(

37215519-035 

 )مبلغ قبل از تخفيف(

 

/000/060/2 

 

/000/220/3 

 
/000/020/4 /000/820/4 /000/750/6 

 

 هتل مشيرالممالك ****

 

35239763-035 

 )مبلغ قبل از تخفيف(
/000/834/3 /000/070/4 /000/430/5 

/000/200/6 
VIP 

/000/260/7 
/000/290/9 

 000/630/2/ 000/740/1/ 035-37210511 هتل كاروان ***
 مبلغ تخت اضافه

/000/670 
--- /000/540/7 

 هتل مليكا **

 

35238001-035 

 
/000/000/1 /000/400/1 /000/800/1 /000/000/2 --- 

 

 هتل روشن **

 

36262265-035 /000/750 /000/100/1 /000/350/1 /000/500/1 --- 

 مهمانسراي فرهنگيان **
38250041-035 

 3داخلي 
--- /000/900 /000/100/1 /000/230/1 --- 

 الممالك ** هتل اديب

 % تخفیف15

 )مبلغ قبل از تخفيف(

25-36229324-035 

09133578322 
--- /000/000/2 /000/800/2 /000/000/3 

 :تخته پنج

/000/500/3 

 هفت تخته:

/000/500/4 
 هتل جهانگردي ***

 % تخفيف15

 )مبلغ قبل از تخفيف(

30-36249128-035 --- /000/240/3 --- --- /000/200/5 



 000/680/7/ --- 000/270/6/ 000/180/4/ 000/680/2/ 035-36229400-7 ****هتل داد 

 000/230/2/ 000/740/1/ --- 035- 37247100-3 هتل اطلس **
/000/300/4 

 )پنج تخته(
/000/000/6 

 هتل مظفر ***

 % تخفيف20

 )مبلغ قبل از تخفيف(

5-36227974-035 /000/970/1 /000/020/3 /000/770/3 /000/520/4 --- 

 000/520/4/ 000/970/2/ 035-38285000-7 هتل ارگ ****
تخت اضافه 

/000/250/1 
--- /000/500/9 

 هتل تاريخی لب خندق ***

 % تخفیف20

 )مبلغ قبل از تخفيف(

46-36216542-035 

09132746850 

36303030-035 

/000/050/2 /000/850/2 000/560/3 
 

VIP 
/000/060/4 

تخت اضافه 

/000/720 

هتل  آنتیك ملك التجار 

**** 

 % تخفیف20

 )مبلغ قبل از تخفیف(

46-36216542-035 

09132746850 

36303030-035 

/000/510/2 /000/880/3 /000/820/4 
 

VIP 

/000/370/11 

تخت اضافه 

/000/950 

 هتل سنتی سراي کهن **

 % تخفیف15

 )مبلغ قبل از تخفیف(

 آقا بزرگی 09132520106

36205525-035 --- /000/000/2 /000/800/2 /000/800/3 /000/900/4 

 000/310/4/ 000/470/2/ 000/330/2/ 035-36200435-7 هتل موزه فهادان ***
 

VIP 

/000/690/5 

تخت اضافه 

/000/850 

 هتل راه و ماه

 )جنب نمايشگاه( 

38287620-035 

38287630-035 
/000/153/2 /000/280/3 /000/140/4 /000/100/5 /000/100/6 

 

هتل سنتی مهر،  هتلل   -های الله هتلهای زنجیره ای مهر )شامل: هتل مهرهتل شگاهیطرف قرارداد با نما هایهتل -

کله رزرو خلود را بلا     ییبوده که بله شلرکتها  لب خندق و هتل آنتیک ملک التجار( و هتل سنتی سرای کهن 

 استفاده خواهند کرد. فیصد تخفدر 20انجام دهند از  زدیاستان  ینساج شگاهیعنوان شرکت در نما

 .باشد یدارا م زیرستوران ن فیمهر )لب خندق، ملک التجار، مهر( ده درصد تخف یا رهیزنج یهتلها -

 جهت دریافت اطالعات بیشتر با دفتر شرکت و یا با هتل مورد نظر تماس برقرار نمایید.  -

 

 -ابتدای خیابان نگارستان – 3منطقه روبروی شهرداری  -بلوار فردوس -یزد ستاد برگزاری نمایشگاه:

 گروه نمایشگاهی پرند -شرکت مهندسی تحقیقاتی سیما نساج یزد

 ،035 -38202125تلفن:   035ا  38202126: تلفكس

 09379830940، 09133519362،   09132747284همراه: 



 نمایشگاه مادر، نوزاد، کودک و نوجوان ناشر کتاب 

 
 



 



نمایشگاه مادر، نوزاد، سنامه کتاب طرح جلد و تصویر صفحه شنا

کودک و نوجوان 

 



 

 
 

 



 
 توزیع رایگان – نسخه 3000کتاب چاپ شده نمایشگاه به تیراژ 



 

 

   منتخب از  یتصاویر

اولین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک، نوجوان 

 و لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه

 استان یزد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 


