


. انواع غرفه ها۱

توانند در نمایشگاه حاضر مختلف می های بندی آنالین، در دسته ۲۰۲۰کنندگان در اینوتکس مشارکت 

و با توجه به برگزاری نمایشگاه به صورت آنالین، هیچ تفاوتی  گذشتههای  . امسال بر خالف سال شوند

نام برای هر ها وجود ندارد. بر همین اساس هزینه ثبتها و شرکتمیان امکانات ارائه شده به استارتاپ

ها برابر است. بنابراین انتخاب دسته تمامی دسته  دو گروه نیز یکسان بوده و حجم محتوای قابل ارائه در

یت در فرآیند ثبت نام، صرفا در راستای تفکیک فعالیت غرفه ها و تسهیل در ایجاد ارتباط میان فعال

بخش های مختلف نمایشگاهی است.

. خدمات قابل ارائه به غرفه داران۲

کنندگان در نمایشگاه می توانند از امکانات زیر به صورت رایگان استفاده داران و مشارکتکلیه غرفه

 کنند:

آنالین )اینوتکس کوآپ( B2Bاستفاده از اتاق جلسات •

استفاده از پاویون مشاوران و منتورها و جلسات آنالین با مشاورین•

 پذیرانگذاران و شناخت سرمایهحضور در کافه سرمایه اینوتکس جهت مذاکره با سرمایه•

ورت آنالینبه ص شگاهینما جیاست هایسخنرانی و هاپنل  هیحضور در کل•

های اینوتکس پیچ به صورت آنالینحضور در فینال رقابت•

های بخش اینوتکس گیمرقابت در بازی•

بعدی )مجازی(های نمایشگاهی به صورت آنالین و سهبازدید از تمامی غرفه•

 در اپلیکیشن و سایت کاربردی نمایشگاه دخو ثبت اطالعات مجموعه•

 اطالع رسانی خواهد شد. در آیندهو سایر خدماتی که •



 . آموزش ثبت نام۳

 INOTEX.comمراجعه به وبسایت رسمی اینوتکس به آدرس   -۱-۳ 

 ،یو در صفحه اصل دییمراجعه نما www.inotex.comبه آدرس  ستبای یم شگاهنمای در نام ثبت یبرا

 .دشوی نام ضمن انتخاب بخش مربوط به خود و مطالعه مطالب مرتبط، وارد صفحه ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نام  تکمیل فرم اولیه ثبت  -۲-۳

 نام اولیه  بخش اول: ثبت

با توجه به اهمیت اطالعات فرم نمایش داده شده برای چاپ در 

داران، لطفا   کتاب نمایشگاه و همچنین احراز هویت غرفه

توضیحات فرم را به دقت مطالعه نموده و اطالعات آن را به طور 

 صحیح و کامل وارد نمایید.

در این فرم موارد ستاره دار * به معنی اجباری بودن جهت 

همچنین در وارد کردن نام کاربری )که در تکمیل هستند. 

حقیقت همان شماره موبایل می باشد( دقت الزم را به عمل 

آورید چرا که در مراحل بعدی پیامک تایید برای شماره وارد 

شده ارسال خواهد شد. وارد کردن اطالعات صحیح التین باعث 

 های خارجی خواهد شد. با مجموعه بهتر امکان ایجاد ارتباط

بخش ورود شماره تلفن، الزم است تا کد شهر نیز در بخش در  

مربوطه وارد شود. این کد به صورت کامل و بدون حذف عدد 

 می باشد. 021وارد شود. برای مثال کد شهر تهران  0

، نیاز است تا نوع "د؟یهست دسته کدام جزوشما "در پرسش 

مجموعه خود را مشخص کنید. انتخاب هر گزینه ممکن است 

ش های جدیدی را به لیست شما اضافه کند. در ادامه پرس

برخی از پرسش ها که نیاز به توضیح دارند، شرح داده شده 

 است.

در این بخش با انتخاب حوزه فعالیت خود، به  :تیفعال حوزه

دسته بندی بهتر نمایشگاه و هدایت هوشمندانه تر مخاطبین  

 تخصصی به سوی خود کمک خواهید کرد.

، اطالعات اولیه فرمدر پس از تکمیل تمامی سواالت اجباری 

  فوق  اطالعات  صحت"وارد شده را مجددا بررسی کرده و گزینه  

را فعال کنید. با کلیک بر روی گزینه ثبت   "مینما یم دییتا را

 بعدی خواهید رفت.نام به مرحله 



در این بخش یک پیامک تایید برای شماره موبایل 

وارد شده در هنگام ثبت نام ارسال خواهد شد. کد 

آن را در بخش مربوطه وارد کرده و بر روی تایید 

کلیک کنید. همچنین در صورت عدم دریافت کد، می 

توانید با کلیک بر روی گزینه ارسال مجدد، اقدام به 

 پیامک تایید کنید.دریافت مجدد 

 

 

 

 

 بخش دوم: تائید اطالعات کتاب 

در مرحله بعد، اطالعات تکمیلی جهت نمایش در کتاب نمایشگاه از شما 

خواسته می شود. الزم به ذکر است وارد کردن دقیق این اطالعات بسیار 

توزیع شده و  ضروری بوده و در نهایت این اطالعات در کتاب نمایشگاه درج  

کننده، باعث گمراهی مشتریان  لذا ورود اطالعات غلط و گمراه د شد.خواه

شما خواهد شد. در رابطه با تصویر لوگو ضروری است که تصویر آپلودی، 

یک لوگو با کیفیت از برند شما در قاب مربعی و در زمینه سفید باشد. 

آپلود فایل بدون توجه به نکات گفته شده می تواند باعث عدم نمایش 

 .شودما در این کتاب اطالعات ش

بندی انتخابی در آغاز ثبت نام ممکن   ورودی های این فرم بسته به دسته

 است کمی با تصویر گذاشته شده تفاوت داشته باشد.

ملی و ... که در پایان این فرم  همچنین اطالعاتی مانند کد پستی، شناسه

کنندگانی است که نیاز به اخذ فاکتور  آمده اند، برای آن دسته از مشارکت

رسمی دارند. لذا در صورت تمایل به دریافت این فاکتور، حتما موارد این 

 بخش را تکمیل نمایید.

 



 

 بخش سوم: واریز پیش پرداخت 

این مرحله تمام هزینه ریز پیش پرداخت خواهید شد. در  پس از وارد کردن اطالعات کتاب، وارد بخش وا

نام غرفه را پرداخت خواهید کرد. مبلغ اعالم شده در این بخش، شامل هزینه ثبت غرفه  مربوط به ثبت

کننده )برای بازدید  تمجازی در نهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری + هزینه یک عدد بلی

تواند از تمامی امکانات نمایشگاه استفاده کند. ذا با ثبت هر غرفه، یک نفر نیز میباشد. لغرفه دار( می

کننده )که از نظر بازدید تدیگر افراد این مجموعه جهت حضور در نمایشگاه باید نسبت به خرید بلی

آیا مایل امکانات تفاوتی با غرفه دار ندارد( اقدام کنند. همچنین در این بخش می توانید اعالم کنید که  

به تبلیغ غرفه خود در صفحه اصلی نمایشگاه مجازی هستید یا خیر. این تبلیغات می تواند بازدید از غرفه 

 می توانید نسبت به اعمال کد تخفیف اقدام نمایید.   شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. در نهایت نیز

 .شدحله بعدی خواهید پس از پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت آنالین، وارد مر

 

 

 

 



ورود اطالعات تکمیلی برای پروفایل  پس از واریز وجه، وارد بخش 

اطالعات مربوط به حساب کاربری خود خواهید شد. در این بخش  کاربری  

در نمایشگاه را وارد می کنید. این اطالعات نسبت به اطالعات قبلی 

جهت استفاده از دار متفاوت بوده و برای حساب کاربری شخص غرفه

 سایر امکانات نمایشگاه به صورت آنالین طراحی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مجازی و آماده سازی غرفه تکمیل    -۲-۴

در مرحله بعدی وارد بخش مدیریت پنل غرفه مجازی می شوید. در این بخش تمامی اطالعاتی که وارد 

می کنید، در غرفه مجازی شما به نمایش گذاشته می شوند. به طور کلی امکان بارگذاری لوگو مجموعه 

تابلو در ابعاد مشخص و یک کاتالوگ می باشد. تمامی  4معرفی جهت پخش در نمایشگر، دیو شما، یک وی

اطالعات عنوان شده می تواند به دو زبان فارسی و انگلیسی وارد شوند. بدیهی است با وارد کردن 

ا شده و کار شما بیشتر آشنوکننده با کسباطالعات کامل و صحیح، مخاطبین ایرانی و غیر ایرانی بازدید

 .سازی بهتری صورت می گیردشبکه 

 



تصویر زیر نمونه غرفه مجازی تحویلی در پایان است. بر مبنای این تصویر، اطالعات آپلودی شما در پنل  

طرف غرفه قرار گرفته و نمایشگر پشت  4ها در باشد. تابلوکننده محتوای غرفه میغرفه مجازی، کامل

ی شما است. همچنین شخص غرفه دار )آدمک( نیز اطالعاتی را به سر آدمک غرفه، نمایشگر فیلم آپلود

 مخاطب ارائه خواهد داد. در هر غرفه استندی مربوط به کاتالوگ نیز قرار دارد.

 

 

 بخش اول: اطالعات اولیه 

ر این بخش به ترتیب لوگو مجموعه شما جهت نمایش در باالی غرفه و سپس آدرس اختصاصی غرفه د

شما دریافت می شود. آدرس اختصاصی به عنوان یک زیردامنه از اینوتکس شناخته شده و به مدت یک 

 یک رنگ نمونه دریافت در بخش بعدیسال برای استفاده و انتشار توسط شما در دسترس خواهد بود.

این رنگ به عنوان رنگ قالب غرفه شما تعریف می شود. لذا می توانید از رنگ دلخواه و یا  می گردد.

رنگ سازمانی خود استفاده کنید. در بخش آخر نام شخص غرفه دار و توضیحات مربوط به این شخص 

به صورت دو  )در شرایطی که کاربر روی این شخص کلیک کند( را وارد نمایید. بهتر است ورود اطالعات

 زبانه و در بخش مربوط به خود باشد



 

 بخش دوم: ویدیو نمایشگر 

ر این بخش می توانید دو ویدیو )یک فارسی و یک انگلیسی( جهت نمایش در نمایشگر اختصاصی غرفه د

باشد. همچنین امکان آپلود با  MP4مجازی خود آپلود نمایید. الزم به ذکر است فرمت این ویدیو باید 

 تمگابایت و با زمان نامحدود وجود دارد. جهت نمایش صحیح ویدیو نسب 5یت حجم هر کدام محدود

 در ویدیو طراحی شده رعایت شود. 1024*512

 بخش سوم: تابلو های غرفه 

بوده و  Jpeg, pngها تابلو برای هر زبان وجود دارد. فرمت قابل قبول تابلو 4ر این بخش امکان آپلود د

)به صورت  500*750باشد. همچنین نسبت تصویر تمام تابلو ها مگابایت می 1م محدودیت حجم هر کدا

 عمودی( می باشد.

 

 بخش چهارم، کاتالوگ ها 

ها ر این بخش شما میتوانید کاتالوگ فارسی و انگلیسی خود را اپلود نمایید. کاربران با کلیک بر روی آند

مشاهده نمایند. هر کاتالوگ شامل یک عنوان، تصویر و فایل   PDFتوانند کاتالوگ را به صورت می



باشد. همچنین فرمت فایل آپلودی عمودی می  A4باشد. تصویر به معنی تصویر جلد کاتالوگ و در ابعاد  می

 مگابایت می باشد. 5بوده و محدودیت حجم آن  PDFکاتالوگ 

 

 بخش پنجم: مشاهده غرفه مجازی 

توانید در صورت نیاز هر بخش از احی شده خود را مشاهده کنید. شما میر نهایت می توانید غرفه طرد

 این تنظیمات را در هر زمانی که مایل بودید از طریق همین بخش تغییر دهید.

 

 با تشکر و به امید دیدار شما در نمایشگاه مجازی اینوتکس؛

 (INOTEX 2020دبیرخانه نهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری )
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