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 از دیروز تا امروز:

در زمره اولین شرکتهای بخش خصوصی است که به شرکت نمایشگاهی میالد مبتکر شرق 

ارتقای سطح کیفی رویدادهای اقتصادی هدف با  ۱۳۸۱در سال طور رسمی فعالیت خود را 

همزمان با سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر  یهنمایشگاالخصوص علی کشور

 است. آغاز نموده  ،های تخصصیتوسعه صادرات غیر نفتی و برگزاری نمایشگاه

با باور گیری از تجارب سالها فعالیت در عرصه صنعت نمایشگاهی با بهرهشرکت موسسین 

به اینکه برگزاری نمایشگاه ضمن برخورداری از ظرفیت مناسب، نیازمند نگرشی تازه است، 

ارائه خدمات نوآورانه در صنعت نمایشگاهی مبتنی بر آخرین فنآوریها و با تعیین راهبرد 

از یک سو و و تدوین برنامه مدون و ایجاد سازمان کارآمد در این راستا لمی پیشرفتهای ع

توانستند پس از یک دهه مداری از سوی دیگر ای و مشتریرعایت اصول اخالق حرفه

شرکتهای مجری موفق در حوزه صنعت برترین شرکت را در زمره فعالیت افتخارآمیز امروزه 

 یت و معرفی نمایند.اقتصادی کشور تثبنمایشگاهی در سپهر 

 

 

 :های فعالیتزمینه

 

در طول سالهای فعالیت همواره کوشیده است دایره عملکردی و شرکت میالد مبتکر شرق 

های ارائه خدمات تخصصی خود را توسعه داده و از این طریق ضمن مشارکت زمینه

 دهد.اثربخش در اعتالی اقتصادی کشور، مزیت رقابتی خود را نیز حفظ و ارتقا 

 های فعالیت شرکت میالد مبتکر شرق عبارتند از:مهمترین زمینه

  برگزاری و برپایی نمایشگاههای تخصصی و بین المللیمدیریت. 

  المللی.ملی/ بین های تخصصی/ها و جشنوارهبرگزاری همایش 

  های نمایشگاهی طرح، مشاوره و اجرای غرفه. 

 ،هدایا و ....(.کاتالوگ تهیه اقالم تبلیغاتی و نمایشگاهی )بروشور ، 

 المللی.برگزاری تورهای تجاری و نمایشگاهی بین 

  امور بازرگانی مرتبط. 
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 :مجامع تخصصی

همواره حضوری فعال  خودای شرکت میالد مبتکر شرق در راستای تقویت جایگاه حرفه

داشته و کلیه فعالیتهای خود را با حمایت و المللی بینصنفی ملی و  هایتشکلدر 

 رساند:های ذیل به انجام مینهادها و تشکلسازمانها، همکاری 

 

 

  

 

 

 

 

 تقدیرنامهها:
 

شرکت میالد مبتکر شرق به دلیل سطح باالی کیفی فعالیتهای خود باالخص در برگزاری 

های تاکنون  تقدیرنامههای تخصصی و خلق رویدادهای نمایشگاهی برتر، گاهنمایش

های تخصصی، سازمانها و شرکتهای وابسته، استانداریها و متعددی از طرف وزارتخانه

 شرکتهای بخش خصوصی دریافت داشته است.
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 سوابق برگزاری نمایشگاه:

 

سال فعالیت خود، با برخورداری از  چهارده شرکت نمایشگاهی میالد در طی نزدیک به

کارشناسان مجرب و توانمندیهای فنی، تاکنون موفق به برگزاری بیش از یکصد و شصت 

شده است. برگزاری نمایشگاه های تخصصی المللی ملی و بینر سطح رویداد نمایشگاهی د

وراسیون، اداری و دک صنعت دام و طیور، ماشین آالت و یراق آالت مبلمان، مبلمان منزل،

صنعت برق و الکترونیک، صنعت ساختمان، سرمایشی و گرمایشی و ... و صنعت بانکداری، 

همچنین برگزاری نمایشگاههای تخصصی در عربستان و افغانستان وخدمات جانبی از 

جمله غرفه سازی، تهیه لوازم و تجهیرات نمایشگاهی  و ترخیص کاال از جمله این فعالیت 

 ها می باشند. 

 
 عنوان نمایشگاه فردی

زمان 

 برگزاری

مکان 

 برگزاری

 تبريز Tabriz Med 1382پنجمين نمايشگاه بين المللي پزشکي  1

 تبريز L&P 1382اولين نمايشگاه بين المللي صنعت مرغداري و دامپروري  2

3 
پنجمين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، يراق آالت، تجهيزات مبلمان و 

 Medex 2005دكوراسيون داخلي 
 تهران 1383

4 
اولين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق آالت 

 و تجهيزات 
 تبريز 1383

 تبريز L&P 1383دومين نمايشگاه بين المللي صنعت مرغداري و دامپروري  5

 تبريز C&H 1383هفتمين نمايشگاه بين المللي حرارتي،  برودتي و سيستمهاي تهويه  6

 تبريز Tabriz Med 1383ششمين نمايشگاه بين المللي پزشکي  7

 تبريز 1383 اولين نمايشگاه بين المللي برق، مخابرات و الکترونيك  8

 تبريز 1383 اولين نمايشگاه بين المللي دوچرخه، موتورسيکلت، تجهيزات و صنايع وابسته 9

 تبريز 1383 لوازم ورزشي سومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و 10

 1383 پنجمين نمايشگاه بين المللي عمران و مصالح ساختماني 11
ظهران 

 عربستان

 تبريز Tabriz Med 1384هفتمين نمايشگاه بين المللي پزشکي  12

 تبريز C&H 1384هشتمين نمايشگاه بين المللي حرارتي، برودتي و سيستمهاي تهويه  13

14 
دومين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت،يراق آالت 

 Ifex Tabrizو تجهيزات 
 تبريز 1384

 تبريز 1384 سومين نمايشگاه بين المللي لوازم، تجهيزات و فن آوريهاي ورزشي ايران 15

 مازندران 1384 اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت،تأسيسات، مصالح ساختماني  16

 تبريز 1384 دومين نمايشگاه بين المللي دوچرخه، موتورسيکلت و تجهيزات و صنايع وابسته 17

 تبريز L&P 1384سومين نمايشگاه بين المللي صنعت مرغداري و دامپروري  18
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 عنوان نمایشگاه ردیف
زمان 

 برگزاری

مکان 

 برگزاری

19 
سومين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق 

 آالت و تجهيزات 
 تبريز 1385

 تبريز 1385 دومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و لوازم آشپزخانه  20

 تبريز 1385 نهمين نمايشگاه بين المللي چيني، سراميك، شيشه و لوستر  21

22 
اولين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق آالت 

 و تجهيزات 
 گرگان 1385

 تبريز 1385 هشتمين نمايشگاه بين المللي پزشکي  23

24 
اولين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، 

 يراق آالت و تجهيزات
 زاهدان 1385

25 
اولين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، 

 يراق آالت و تجهيزات
 اراک 1385

26 
دومين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين 

 آالت، يراق آالت و تجهيزات
 قائمشهر 1385

27 
مصالح ساختماني، پروژه هاي اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، لوازم و 

 عمراني، نيروگاهي و انرژي
1385 

كابل 

 افغانستان

28 
اولين نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشکي، داروئي، آرايشي، بهداشتي 

 )صحت(
1385 

كابل 

 افغانستان

29 
باغباني، دامپروري و  –اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، ادوات كشاورزي 

 زراعت(مواد غذايي )
1385 

كابل 

 افغانستان

 1385 اولين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي، مبلمان منزل، صوتي و تصويري 30
كابل 

 افغانستان

 1385 اولين نمايشگاه كامپيوتر، الکترونيك و ماشينهاي اداري  31
كابل 

 افغانستان

32 
دومين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين 

 آالت، يراق آالت و تجهيزات 
 زاهدان 1386

 تبريز 1386 سومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و لوازم آشپزخانه  33

34 
المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق  چهارمين نمايشگاه بين

 تجهيزاتآالت و 
 تبريز 1386

35 
اولين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق آالت و 

 تجهيزات 
 قم 1386

36 
اولين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق آالت و 

 تجهيزات
 شهركرد 1386

 قزوين 1386 اولين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون، طراحي و معماري داخلي  37

 تبريز 1386 نهمين نمايشگاه بين المللي پزشکي  38

 تبريز 1386 المللي ماشين آالت، تجهيزات و صنايع الستيك و پالستيك  نهمين نمايشگاه بين 39

 تبريز 1386 پوششهاي صنعتي ايرانچهارمين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين،  40

41 
اولين نمايشگاه تخصصي صنعت خودرو، موتورسيکلت، حمل و نقل، نيرو محركه و 

 تجهيزات وابسته 
 قائمشهر 1386
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 عنوان نمایشگاه ردیف
زمان 

 برگزاری

مکان 

 برگزاری

42 
چهارمين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق 

 آالت و تجهيزات 
 همدان 1386

 قزوين 1386 اولين نمايشگاه تخصصي دام و طيور و صنايع وابسته  43

 بندرعباس 1386 پنجمين نمايشگاه تخصصي مبلمان و دكوراسيون  44

 زاهدان 1386 تاسيسات و مصالح ساختماني ايرانسومين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت،  45

 قم 1386 اولين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تأسيسات و مصالح ساختماني  46

 بندرعباس 1386 پنجمين نمايشگاه تخصصي كشاورزي، شيالت و آبزيان ايران 47

 بندرعباس 1386 پنجمين نمايشگاه تخصصي مواد غذايي، بسته بندي و صنايع وابسته ايران 48

 بندرعباس 1386 چهارمين نمايشگاه تخصصي كامپيوتر، ماشينهاي اداري و اينترنت ايران 49

 همدان 1386 هفتمين نمايشگاه تخصصي كاالهاي خانگي و بازرگاني 50

51 
دومين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين 

 آالت، يراق آالت و تجهيزات 
 اراک 1386

 قم 1386 اولين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي  52

 بندرعباس 1386 سومين نمايشگاه تخصصي حمل و نقل، ترانزيت و گمرک ايران 53

 بندرعباس 1386 سومين نمايشگاه تخصصي خودرو، نيرو محركه و قطعات يدكي 54

 قم 1386 اولين نمايشگاه تخصصي دام و طيور  55

 بندرعباس 1386 نمايشگاه تخصصي صادراتي كاشي و سراميك و شير آالت بهداشتيچهارمين  56

 قزوين 1386 اولين نمايشگاه تخصصي رنگ و رزين، الستيك و پالستيك و پوششهاي صنعتي 57

58 
پنجمين نمايشگاه تخصصي صنعت خودرو، موتورسيکلت، حمل و نقل، نيرو 

 محركه و تجهيزات وابسته
 اراک 1386

59 
سومين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق آالت 

 و تجهيزات 
 رشت 1386

60 
اولين نمايشگاه تخصصي صنايع چوب، مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، 

 يراق آالت و تجهيزات
 زنجان 1386

 بندرعباس 1386 پنجمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ايران  61

 بندرعباس 1386 سومين نمايشگاه تخصصي صنايع سرمايشي و گرمايشي 62

 قزوين 1386 اولين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي  63

 تهران 1386 سومين نمايشگاه بين المللي كامپوزيت  64

 بندرعباس 1386 چهارمين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي، صوتي و تصويري 65

 زاهدان 1387 سومين نمايشگاه مبلمان  66

 قم 1387 سومين نمايشگاه تخصصي دام و طيور  67

 قائم شهر 1387 پنجمين نمايشگاه تخصصي مبلمان  68

 قم 1387 سومين نمايشگاه تخصصي مبلمان  69

 تهران 1387 هفتمين نمايشگاه دام و طيور و صنايع وابسته تهران 70

 اراک 1387 و صنعت چاپ و بسته بندي اولين نمايشگاه الستيك و پالستيك، رنگ و رزين 71



 
 

 

شرکت نمایشگاهی 

 میالد مبتکر شرق

 با حمایت و همکاری   

  

 44 43 27 14لفکس: ت 

             16 82 44 44 

www.miladgroup.net 
info@miladgroup.net                                                                                          

 عنوان نمایشگاه ردیف
زمان 

 برگزاری

مکان 

 برگزاری

72 
سومين نمايشگاه آرايشي، بهداشتي و مواد شوينده و اولين نمايشگاه نان 

 شيريني ، بيسکويت و شکالت و ماشين آالت
 قائمشهر 1387

 اراک 1387 سومين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي  73

 قزوين 1387 دومين نمايشگاه دام و طيور وصنايع وابسته  74

 مازندران 1387 چهارمين نمايشگاه صنعتي و بازرگاني  75

 قم 1387 دومين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تأسيسات و مصالح ساختماني   76

 قم 1387 دومين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي و دكوراسيون داخلي  77

 قزوين 1387 دومين نمايشگاه لوازم خانگي  78

 قزوين 1387 دومين نمايشگاه صنعت ساختمان و صنايع وابسته  79

80 
اولين نمايشگاه مبلمان ماشين آالت ،يراق آالت ، مبلمان اداري و دكوراسيون 

 داخلي 
 قائمشهر 1387

81 
ششمين نمايشگاه تخصصي مبلمان، دكوراسيون داخلي، ماشين آالت، يراق آالت 

 و تجهيزات 
 همدان 1388

 همدان 1388  پنجمين نمايشگاه تخصصي تجهيزات پزشکي ،دارويي،بهداشتي 82

 تهران 1388 اولين نمايشگاه و همايش علمي فرآورده هاي لبني  83

 تهران 1388 هشتمين نمايشگاه دام و طيور و صنايع وابسته  84

85 
چهارمين نمايشگاه تخصصي صنعت مرغداري،دامپروري،آبزيان ، ادوات كشاورزي 

 و صنايع وابسته 
 قم 1388

 قم 1388 چهارمين نمايشگاه تخصصي مبلمان و دكوراسيون داخلي  86

 اراک 1388 هشتمين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت ، تأسيسات و مصالح ساختماني  87

88 
چهارمين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي و اداري، كفپوش، ماشين آالت، 

 يراق آالت و تجهيزات وابسته 
 اراک 1388

 قزوين 1388 سومين نمايشگاه دام و طيور ، آبزيان و صنايع وابسته  89

 قم 1388 سومين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي و دكوراسيون داخلي  90

 قم 1388 سومين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تأسيسات و مصالح ساختماني  91

 قزوين 1388 سومين نمايشگاه لوازم خانگي، صوتي و تصويري 92

 قائم شهر 1388 ششمين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي  93

 زاهدان 1388 پنجمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان 94

 قزوين 1388 سومين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تاسيسات و مصالح ساختماني   95

 قم 1388 اولين نمايشگاه تخصصي خانه مدرن و دكوراسيون داخلي 96

97 
اولين نمايشگاه صنعتي، تخصصي لوازم و تجهيزات عايق هاي رطوبتي، حرارتي، 

 تهران-صوتي، خوردگي، نوري و صنايع وابسته 
 تهران 1389

98 
پنجمين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي و اداري، كفپوش ، ماشين آالت، 

 يراق آالت، فرش و تجهيزات وابسته
 اراک 1389

 قم 1389 چهارمين نمايشگاه تخصصي مبلمان و دكوراسيون داخلي 99
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100 
 -نهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته

 تهران
 تهران 1389

101 
نهمين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تاسيسات، كاشي، سراميك  و مصالح 

 ساختماني 
 اراک 1389

 اراک 1389 اراک -صنايع وابسته نمايشگاه تخصصي دام، طيور، آبزيان، ادوات كشاورزي و 102

 قم 1389 چهارمين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي و دكوراسيون داخلي 103

 قزوين 1389 قزوين -چهارمين نمايشگاه تخصصي دام، طيور، آبزيان و صنايع وابسته 104

 قم 1389 قم -چهارمين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تاسيسات و مصالح ساختماني 105

 قزوين 1389 قزوين -چهارمين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي، صوتي و تصويري 106

 قزوين 1389 قزوين -چهارمين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تاسيسات و مصالح ساختماني 107

 اراک 1389 دومين نمايشگاه تخصصي خانه مدرن و دكوراسيون داخلي 108

 قائم شهر 1389 دكوراسيون داخليهفتمين نمايشگاه تخصصي مبلمان و  109

 همدان 1389 نمايشگاه مبلمان ، دكوراسيون داخلي  110

111 
اولين نمايشگاه تخصصي شوينده ها، پاک كننده ها،محصوالت آرايشي، 

 بهداشتي، سلولزي و ماشين آالت مربوطه
 قم 1389

 اراک 1390 چهارمين نمايشگاه تخصصي خودرو و نيرو محركه 112

 مهاباد 1390 سومين نمايشگاه مبلمان، لوستر و دكوراسيون داخلي 113

114 
دومين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات عايق هاي رطوبتي، حرارتي،نوري، 

 تهران –صوتي، خوردگي و صنايع وابسته
 تهران 1390

 گيالن 1390 گيالن -دومين نمايشگاه تخصصي خانه مدرن و دكوراسيون داخلي 115

 گيالن 1390 پنجمين نمايشگاه تخصصي دام، طيور، آبزيان، ادوات كشاورزي و صنايع وابسته 116

 اراک 1390 ششمين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي  117

118 
دهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان، ماشين آالت، 

 تاسيسات،سرمايشي،گرمايشي عايق و مصالح ساختماني و صنايع وابسته
 اراک 1390

 ايالم 1390 پنجمين نمايشگاه لوازم خانگي، دكوراسيون داخلي و صنايع چوب 119

 بوشهر 1390 پنجمين نمايشگاه مبلمان، لوستر و چراغهاي تزئيني 120

 تهران 1390 دهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته 121

 چابهار 1390 مبلماندومين نمايشگاه  122

 بوكان 1390 نمايشگاه تخصصي مبلمان  123

124 
پنجمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان، تاسيسات، سرمايشي و گرمايشي ، 

 كاشي و سراميك
 بوشهر 1390

 زاهدان 1390 دومين نمايشگاه خانه مدرن 125

126 
ششمين  پنجمين نمايشگاه تخصصي دام، طيور، شيالت، آبزيان همزمان با

 نمايشگاه تخصصي ماشين آالت كشاورزي و صنايع وابسته
 اراک 1390

 اراک 1390 سومين نمايشگاه تخصصي مبلمان و خانه مدرن 127

 كرمانشاه 1390 خانه مدرن -نمايشگاه مبلمان 128
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 بوشهر 1390 سومين نمايشگاه نفت، گاز، پتروشيمي، رنگ، رزين و پوششهاي صنعتي  129

 قزوين 1390 پنجمين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تاسيسات و مصالح ساختماني  130

131 
دهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، يراق آالت، تجهيزات مبلمان و 

 MEDEX 2012دكوراسيون داخلي 
 تهران 1390

 بوشهر 1390 دومين نمايشگاه تخصصي دام،طيور و آبزيان و ادوات كشاورزي 132

 قزوين 1390 دومين نمايشگاه مبلمان و خانه مدرن 133

 قم 1391 نمايشگاه تخصصي صنعت تاسيسات، سرمايشي و گرمايشي ساختمان  134

135 
كاشي، سراميك و  -نمايشگاه تخصصي تاسيسات سرمايشي،گرمايشي، تهويه 

 مسکن و انبوه سازي ساختمان  -چيني بهداشتي 
 قزوين 1391

 زابل 1391 نمايشگاه مبلمان اداري، خانگي و دكوراسيون داخلي منزل  136

 تهران 1391 يازدهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته  137

 قم 1391 هفتمين نمايشگاه تخصصي دام، طيور، آبزيان، ادوات كشاورزي و صنايع وابسته  138

 زاهدان 1391 سومين نمايشگاه خانه مدرن  139

 تهران 1391 سومين نمايشگاه بين المللي عايق ها و صنايع وابسته  140

 چابهار 1391 سومين نمايشگاه مبلمان  141

142 
يازدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، يراق آالت، تجهيزات مبلمان و 

 صنايع وابسته
 تهران 1391

 قزوين 1391 ششمين نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، تاسيسات و مصالح ساختماني  143

144 
سومين نمايشگاه بين المللي خانه و مبلمان مدرن، تکنولوژي نوين ساختمان 

 وسومين نمايشگاه بين المللي فرش ماشيني، موكت، كفپوش و صنايع وابسته 
 زنجان 1391

145 
لوستر، چراغهاي تزئيني و دكوراسيون  چهارمين نمايشگاه تخصصي مبلمان،

 داخلي
 مهاباد 1392

146 
هفتمين نمايشگاه تخصصي دام، طيور، شيالت، آبزيان همزمان با ششمين 

 نمايشگاه تخصصي ماشين آالت، ادوات كشاورزي و صنايع وابسته 
 اراک 1392

147 
صنايع پنجمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، شيالت، ادوات كشاورزي و 

 وابسته
 زنجان 1392

148 
هفتمين نمايشگاه بين المللي مبلمان و هفتمين نمايشگاه بين المللي يراق آالت و 

 صنايع وابسته 
 زنجان 1392

 تهران 1392 دوازدهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته  149

150 
پنجمين نمايشگاه بين المللي برق، آب و  دومين نمايشگاه بين المللي صنعت و

  فاضالب
 زنجان 1392

 اراک 1392 نمايشگاه خانه و مبلمان مدرن 151

 زاهدان 1392 يازدهمين نمايشگاه مبلمان  152

 زنجان 1392 هفتمين نمايشگاه بين المللي خانه و مبلمان مدرن 153

 سمنان 1393 كشاورزي و صنايع وابستهنمايشگاه دام، طيور، شيالت، آبزيان، ادوات  154

155 
هشتمين نمايشگاه بين المللي مبلمان، دكوراسيون داخلي، صنايع چوب، يراق 

 آالت و صنايع وابسته
 زنجان 1393
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 زاهدان 1393 نمايشگاه لوستر و چراغهاي تزئيني و دكوراسيون داخلي 156

 زنجان 1393 نمايشگاه بين المللي دام، طيور، ادوات كشاورزي و صنايع وابسته ششمين 157

 تهران INOTEX 2014   1393سومين نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري  158

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي دام،طيور فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته  159
IRAN PLEX 2014 

 تهران 1393

160 
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي يراق آالت ،ماشين آالت و مبلمان و صنايع 

 2014وابسته 
 تهران 1393

 گيالن 1393 يازدهمين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي 161

 زاهدان 1393 دوازدهمين نمايشگاه تخصصي مبلمان 162

 زنجان 1394 و صنايع وابستههشتمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، ادوات كشاورزي  163

 زنجان 1394 اولين نمايشگاه ماشين آالت، يراق آالت، تجهيزات مبلمان 164

 زنجان 1394 نهمين نمايشگاه بين المللي مبلمان و دكوراسيون داخلي 165

 تهران 1394 نهمين نمايشگاه جانبي بيست و ششمين همايش بانکداري اسالمي 166

 تهران 1394 چهاردهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته  167

168 
و نمايشگاه جانبي استاندارد، كيفيت و  دومين كنفرانس حلقه هاي كنترل كيفيت

 نوآوري
 تهران 1394

 زاهدان 1394 سيزدهمين نمايشگاه تخصصي مبلمان 169

170 
المللي يراق آالت و ماشين آالت مبلمان، تجهيزات و چهاردهمين نمايشگاه بين 

 صنايع وابسته
 تهران 1394

 زنجان 1394 المللي خانه مدرن ششمين نمايشگاه بين 171

 1395 نمايشگاه تخصصي مبلمان 172
آذربايجان 

 غربي

 تهران 1395 دهمين نمايشگاه جانبي بيست و هفتمين همايش بانکداري اسالمي 173

 تهران 1395 پانزدهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته 174

175 
اولين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت و ادوات كشاورزي، سيستمهاي آبياري و 

 صنايع
 تهران 1395

176 
نمايشگاه بين المللي يراق آالت و ماشين آالت مبلمان، تجهيزات و  پانزدهمين

 صنايع وابسته
 تهران 1395

 زاهدان 1395 چهاردهمين نمايشگاه تخصصي مبلمان 177

 تهران 1396 بيست و دومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي 178
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 خدمات نمایشگاهی:

 

کنندگان کاال و خدمات  عرضه محل تالقی بازدیدکنندگان و هانمایشگاها توجه به اینکه ب

به عنوان ویترینی مناسب جهت نمایش توانمندیها و  وبوده  و نقطه برخورد عرضه و تقاضا

و  دست آوردهای شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مطرح میباشند، استفاده از ابزار

مناسب جهت ارائه محصوالت و خدمات قابل ارائه نه تنها به عنوان یک عامل  یفضا

کمکی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر شرکت کنندگان در نمایشگاهها محسوب 

میگردد، بلکه در طی سالهای اخیر به یک ابزار کسب اعتبار برای شرکتها تبدیل شده 

یش مطلوب کاال و خدمات بدون شک در همین راستا طراحی و غرفه آرایی و نما .است

از  آرایی یکی سازی و غرفهای را در این خصوص دارا بوده و غرفهنقش تعیین کننده

شود. شرکت میالد مبتکر شرق نیز به های اصلی صنعت نمایشگاه محسوب میشاخه

عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت نمایشگاهی کشور و در راستای ارائه خدمات جامع 

هی با همکاری متخصصان معماری و طراحان صنعتی خدمات غرفه سازی نمایشگا

 .کندارائه میهای نمایشگاهی را بصورت ساخت و ساز و اجرای سازه
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 :برگزاری همایش

 

ها، سمینارها و جشن های مختلف مایشهگستردگی و تنوع خدمات مرتبط با برگزاری 

نیاز به مشارکت کارشناسان در سازمان، محصوالت و خدمات تبلیغات  و جهت معرفی

سازمانها و نهادهای زمینه های تخصصی متفاوت همواره باعث تشویش خاطر 

عیب کارها در سه محدوده زمانی قبل، حین و و اجرای صحیح و بی برگزارکننده بوده

. دهدمی دغدغه اصلی برگزارکنندگان را به خود اختصاص رویدادهاپس از برگزاری 

فعالیتهای مرتبط با برگزاری نشست و با اطالع کامل از کلیه شرکت میالد مبتکر شرق 

های مختلف های مجرب کارشناسی در بخشو با در اختیار داشتن تیم رویداد تخصصی

ای خوشایند از برنامه را در با تاکید بر افزایش کیفیت ارائه خدمات، تجربهدر تالش است 

 .یادگار گذاردبه کنندگان شرکتو برگزارکنندگانذهن 

 عمده خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از:

 .خدمات دبیرخانه همایشها 

 رسانی و تبلیغات.اطالع 

 اندازی و مدیریت درگاه اینترنتی همایش.راه 

 گیری امور مربوط به برگزاری اعم از آماده سازی سالن، هماهنگی پذیرایی، پی

 نیروی برگذاری، و ...تامین 

 المللی.های بینصدور گواهینامه 
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 :برخی همایش های برگزار شده توسط این شرکت 

 

ای در حاشیه عالوه بر برگزاری نشستهای تخصصی و سمینارهای علمی و حرفه

های برگزار شده شرکت میالد مبتکر شرق اجرای همایشهای علمی ذیل را نیز نمایشگاه

 های علمی و تخصصی بر عهده داشته است.همکاری انجمنبا 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان همایش ردیف
زمان 

 برگزاری

مکان 

 برگزاری

 تهران 1388 همايش علمي فرآورده هاي لبني و مواد پروتئيني 1

 تهران 1390 كاربردي عايق با رويکردي بر بهينه سازي مصرف انرژي  -سمينار اقتصادي 2

 تهران 1390 گردانندگان چرخ صنعت دام، طيور و صنايع وابستههمايش و جشنواره  3

 تهران 1394 كيفيتكنترل هاي دومين كنفرانس حلقه 4
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 رتشیب هب سایت اینترنتی شرکت مراجعه فرمادیی.جهت کسب اطالعات 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        021-44448216:         تلفکس
info@miladgroup.net                                      : ایمیل 

www.miladgroup.net    :وب سایت 
ن پونک -آردس:                    تهران  -زبرگراه اشرفی اصفهانی -میدا

پالک  -خیابان شهید اکبری  -بهمن22خیابان  -ورودی همت شرق
ت میالد مبتکر شرق.شرک  -طبقه دوم -1  
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