


Introduction

مقدمه



هرساله با هدف گردهم آمدد  تمدامی الدالین ( MAADEX)نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازریابی 
طراحدی این حوزه و الهام گراتن از بروزترین و کارآمدترین متدها در زمینه های تبلیغات و بازاریدابی

  در ید،ید  ترربده اهدار روزهشده است، تا همه کسانی که در این حوزه الال هستند بتوانندد در 
را ، ترربه های خود را به اشتراک بگذارند و کسب و کدار خدودتخصصی و در عین حال جذابمحیط 

: امل، طیف کاملی از محصدوتت و خددمات عدنلت تبلیغدات و بازریدابی شداین رویداد. توسله دهند
ی، تبلیغات محیطی، دیجیتال و رایانه ای، تبلیغات خدممات و ااهادای ومد می و ت   د

، وسدای  ارتبدا  (IT)مشاوران، مجریان و آژانس اای ویژه تبلیغداتی، ندآ آوری اعاودات
مات و ، وائد  تبلیغداتی، تبلیغدات خدم(شنیماری، ت  یری و گفتاری)جمعی و رسانه اا 

مایای ااهاای صادراتی، برنماای تجاری و تبلیغاتی، چراغ اای تبلیغاتی و ند ررردایی، اد
تبلیغاتی، راه اای ریشدبرد و ارتاداف ندرو  و تااتیا ادای بایاریدابی، چدام و خدممات

یغات، دیجیتال، ماشیآ اای چام، سمپلینگ، ایمه رردایی و عراحی، ماشیآ اای صنعت تبل
ماشیآ اای لیزر، نشریات ت   ی، انجمآ اا و اتحادیه اای داخلدی و خدارجی و بادیاری

رای نمدای  ی  سکوی منحصربفرد برا در بر می گیرد، و دیگر ای گروه اای ااهیی مرتبط دیگر
، و الدالین( دارا غراده)آخرین نوآوری در این بخد  اسدت و ارعدتی ویدره بدرای تکمین کننددگا  

ات کدرده، و است، تا با یکدیگر را مالق( بازدید کنندگا )مصرف کنندگا  و عالقمندا  محصول نهایی 
.ترارت خود را در ی  محیط مطلوب توسله دهند

مقدمه



Headlines

برنامه های اصلی



ابینمای  محصوتت و برندهای جدید در زمینه عنلت تبلیغات و بازاری•
ملرای شرکت ها تراری و عنلتی•
ایراد و ملرای بازارهای جدید •
ها و استفاده از اضاهای اختصاص داده شده بدرای تبلیغدات و نمدای  برندد•

محصوتت
برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی•
حضور مدرسین برندها و برگزاری برنامه های آموزشی •
کشف مشاورا ، مشتریا  و تامین کنندگا  بالقوه جدید•
ایراد اصاهای میتینگ و گفتگوهای پیرامو  توسله برندها•
تقدیر از برندهای برتر•

برنامه های اصلی



Event Profile

پروفایل نمایشگاه



نمای  محصوتت و برندهای جدید در زمینه عنلت تبلیغات و بازاریابی
ملرای شرکت ها تراری و عنلتی
ایراد و ملرای بازارهای جدید 

اسددتفاده از اضدداهای اختصدداص داده شددده بددرای تبلیغددات و نمددای  برندددها و 
محصوتت

برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی
حضور مدرسین برندها و برگزاری برنامه های آموزشی 
کشف مشاورا ، مشتریا  و تامین کنندگا  بالقوه جدید

ایراد اصاهای میتینگ و گفتگوهای پیرامو  توسله برندها
تقدیر از برندهای برتر

یغات، هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبل
بازاریابی و صنایع وابسته

هرانمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی ت

1400آذرماه 26تا 23

هزار مترمربع13

021-22020248
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان توسعه و تجارت ایران

ی شرکت سهامی نمایشگاه های بین الملل
جمهوری اسالمی ایران گروه بین المللی آوین



Exhibition Halls

سالن های تحت پوشش



نمای  محصوتت و برندهای جدید در زمینه عنلت تبلیغات و بازاریابی
ملرای شرکت ها تراری و عنلتی
ایراد و ملرای بازارهای جدید 

اسددتفاده از اضدداهای اختصدداص داده شددده بددرای تبلیغددات و نمددای  برندددها و 
محصوتت

برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی
حضور مدرسین برندها و برگزاری برنامه های آموزشی 
کشف مشاورا ، مشتریا  و تامین کنندگا  بالقوه جدید

ایراد اصاهای میتینگ و گفتگوهای پیرامو  توسله برندها
تقدیر از برندهای برتر

سالن
9و8

سالن
10و11

سالن های تحت پوشش



Record

نگاهی گذرا به آخرین دوره



نمای  محصوتت و برندهای جدید در زمینه عنلت تبلیغات و بازاریابی
ملرای شرکت ها تراری و عنلتی
ایراد و ملرای بازارهای جدید 

اسددتفاده از اضدداهای اختصدداص داده شددده بددرای تبلیغددات و نمددای  برندددها و 
محصوتت

برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی
حضور مدرسین برندها و برگزاری برنامه های آموزشی 
کشف مشاورا ، مشتریا  و تامین کنندگا  بالقوه جدید

ایراد اصاهای میتینگ و گفتگوهای پیرامو  توسله برندها
تقدیر از برندهای برتر

ی آخرین دوره این رویداد بین المللد
هددزار 18اضددایی بدده مسدداحت در

شددرکت 220مترمربددب بددا حضددور 
داخلدددی و خدددارجی برگزارشدددد، و 
، همزما  بدا برپدایی ایدن نمایشدگاه
د و هفت کارگاه آموزشی برگزارگردی

همچنددین رونمددایی از اولددین لیبددل
در سیستم هوشمند بدرای اسدتفاده

موضدددوب تبلیغدددات و همچندددین 
رونمددایی از اولددین لیددزر سیسددتم 
هوشمند برای استفاده در اضداهای
تبلیغدددددددددداتی، از دیگددددددددددر 

شددانزدهمین نمایشددگاهبرنامدده های
ی و بازاریددابالمللددی تبلیغددات،بددین

.عنایب وابسته است





به امید دیدار شما در هفدهمین نمایشگاه 
ایع وابستهبین المللی تبلیغات، بازاریابی و صن



maadex2021

https://instagram.com/maadex2021?utm_medium=copy_link

