
المللی نوآوری و های شرکت در نهمین دوره نمایشگاه بینعناوین تخفیف

 مندی از آن( و نحوه بهرهINOTEX 2020فناوری )

 

 نهمین دوره این نمایشگاهبه منظور حمایت از حضور نوآوران و فناوران برای حضور در  2020دبیرخانه اینوتکس 

 ر گرفته است.درنظرا  ایویژه یهاتخفیف و ارائه دستاوردهای خود به مخاطبان،

 الف( تعاریف:

 فناورانهکه اقدام به ستتاخت یا ارتیای یم محصتتو   هاییاستتتارتا  :محوری محصتتو هااستتتارتا ( 1

ازاریابی به منظور فروش بیشتر باز حضور در اینوتکس معرفی این محصو  یا ها ف آناند و هدنموده

 باشد.میآن 

شرکت2 خواهند برای اولین بار از فناوری جدید خود در هایی که میشرکت جدید:دارای فناوری های ( 

اند و اولین بار در ها تاکنون به بازار عرضتتتته شتتتتدهنمایشتتتگاه اینوتکس رونمایی کنند. این فناوری

شگاه اینوتکس معرفی می شدهنمای ساخته  صوالتی که به عنوان نمونه یا پروتوتایپ هم  ند اشوند. مح

 مند شوند.توانند از این حمایت بهرهباشند می 6باالی  TRLدرصورتی که دارای 

ذاران گهای نوپایی که مدیرعامل یا بنیانها یا شرکتاستارتا  :متخصص بازگشته به کشورایرانیان ( 3

المللی علم و فناوری ریاستت آن از ایرانیان مییم خارج از کشتور باشتند و در لی تت مرکع تعامبی بین

 ثبت شده باشند. جمهوری

 مند شوند.توانند از این حمایت بهرههای فناوری کشور میتمامی پارک های فناوری:پارک( 4

هایی که عضتتو مرکع شتتتابدهی تمامی شتتتابدهنده های عضتتو مرکع شتتتابدهی نوآوری:شتتتابدهنده (5

 مند شوند.توانند از این حمایت بهرهباشند مینوآوری می



 حمایتی: هایب( میعان تخفیف

ام نکنندگان در نهمین دوره نمایشگاه اینوتکس، براساس نوع هویت و ثبتنام مشارکتطبق فایل راهنمای ثبت

 توانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند:خود به سه روش می

o :وجهی اینوتکساستیرار در یم وجه از کانترهای سه کانترهای استارتاپی 

o نامراهنمای ثبت مطابق با فایل های اشتراکی:غرفه 

o گرددهایی که براساس متراژ مورد نیاز مخاطب به وی تحویل میغرفه های اختصاصی:غرفه 

توانند از های حمایتی جدو  زیر باشتتتند، میکنندگانی که جعء یکی از بخشبر این استتتاس هر یم از مشتتتارکت

 مند شوند. های ویژه دبیرخانه برای حضور در نمایشگاه اینوتکس بهرهحمایت

 نامنوع ثبت بخش حمایتی ردیف
میعان 

 تخفیف
 نوع حضور

 % 30 استارتا  محورهای محصو استارتا  1
غرفه  یاکانتر 

 اشتراکی

 غرفه اختصاصی % 20تا  های فناورشرکت های دارای فناوری جدیدشرکت 2

3 
گشته به متخصص بازایرانیان 

 کشور
 غرفه اشتراکی % 50 ستارتا ا

 غرفه اختصاصی % 20 هاپارک های فناوریپارک 4

5 
های عضو مرکع شتابدهنده

 شتابدهی نوآوری
 غرفه اختصاصی % 10 هاشتابدهنده

 

 گاه و فاکتور پرداختی،توانند با ارائه گواهینامه حضور در نمایشبنیان میهای دانشالزم به ذکر است شرکت

. برای اطبع از نحوه از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت نمایند های شرکت در نمایشگاه رااز هعینه 70%

 مراجعه نمایید. /http://cbd.nsfund.ir/exhibitionدریافت این حمایت به سایت 

 

 :مندی از تخفیفاینحوه بهره( ج

http://cbd.nsfund.ir/exhibition/


فرد   تماسشماره  به همراهیف الزم است که درخواست خود کنندگان به منظور دریافت کدهای تخفمشارکت

ارسا  نمایند. بدین ترتیب کارشناسان مجموعه پس از  sanjesh@inotex.comآدرس ایمیل  بهمرتبط را 

در غیر این  برسانند.به اطبعشان ساعت نتیجه را  48ها موظفند که ظرف سنجی درخواستبررسی و صحت

 تماس حاصل فرمایید. 109داخلی  ۷۶۴۸۰۰۴۱صوری برای اطبع از وضعیت درخواست خود با شماره 

 

 

mailto:sanjesh@inotex.com

