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راهنمــــای ثبت نـــــام و ضـــــوابـــــط مــــــالـــــــی

 دهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری



مشارکت کنندگان در اینوتکس 2021 به دو روش زیر می توانند در نمایشگاه حاضر شوند:
غــــــرفـــــه مــجـــــازی
غرفه حضوری+مجازی

1.غرفه مجازی:
مشــارکت کنندگان در اینوتکــس ۲۰۲1، در دســته بندی های مختلــف می تواننــد ماننــد ســال گذشــته و بــا توجــه بــه برگــزاری نمایشــگاه بــه صــورت 

حضــوری و آنالیــن از غرفــه مجــازی جهــت شــرکت در نمایشــگاه اســتفاده کننــد.
در غرفه هــای مجــازی، هیــچ تفاوتــی میــان امکانــات ارائــه شــده بــه اســتارتاپ ها و شــرکت ها وجــود نــدارد. بــر همیــن اســاس هزینــه ثبت نــام 
بــرای هــر دو گــروه نیــز یکســان بــوده و حجــم محتــوای قابــل ارائــه در تمامــی دســته ها برابــر اســت. بنابرایــن انتخــاب دســته فعالیــت در فرآینــد 

ثبت نــام، صرفــا در راســتای تفکیــک فعالیــت غرفه هــا و تســهیل در ایجــاد ارتبــاط میــان بخش هــای مختلــف نمایشــگاهی اســت.
خدمات قابل ارائه به غرفه داران

کلیه غرفه داران و مشارکت کنندگان در نمایشگاه می توانند از امکانات زیر به صورت رایگان استفاده کنند:

استفاده از اتاق جلسات B2B آنالین )اینوتکس کوآپ(  •
استفاده از پاویون مشاوران و منتورها و جلسات آنالین با مشاورین  •

حضور در کافه سرمایه اینوتکس جهت مذاکره با سرمایه گذاران و شناخت سرمایه پذیران  •
حضور در کلیه پنل ها و سخنرانی های استیج نمایشگاه به صورت آنالین  •

حضور در فینال رقابت های اینوتکس پیچ به صورت آنالین  •
رقابت در بازی های بخش اینوتکس گیم  •

بازدید از تمامی غرفه های نمایشگاهی به صورت آنالین و سه بعدی )مجازی(  •
ثبت اطالعات مجموعه خود در اپلیکیشن و سایت کاربردی نمایشگاه  •

و سایر خدماتی که در آینده اطالع رسانی خواهد شد.  •



2.غرفه حضوری+مجازی:
ــات غرفه هــای  ــاز از امکان ــورد نی ــه م ــر انتخــاب غرف ــالوه ب ــه حضــوری داشــته باشــند و ع ــد غرف مشــارکت کنندگان در اینوتکــس 2021 می توانن

ــد شــوند : مجــازی هــم بهره من

انواع غرفه های حضوری:

1-2- غرفه اختصاصی
بــه دســته بندی های زیــر )کــه در هنــگام ثبت نــام مشــخص می شــود( غرفــه اختصاصــی تعلــق می گیــرد. ایــن غرفه هــا مشــخصا مربــوط بــه یــک 
مجموعــه بــوده و در متــراژ معیــن اجــاره داده می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه حداقــل متــراژ قابــل اجــاره غرفــه اختصاصــی 9 متــر مربــع می باشــد.

شرکت های فناور )اعم از شرکت های دانش بنیان، اعضای پارک های فناوری و ...(  •
شتابدهنده ها و مراکز رشد  •

پارک های فناوری  •
صندوق های جسورانه و سرمایه گذاران  •

ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی  •
استارتاپ ها )در صورت تمایل(  •

مخترعان )در صورت تمایل(  •
ارائه دهندگان خدمات  •
رسانه های استارتاپی  •

دانشگاه ها  •



2-2-  غرفه اشتراکی
هنــگام  در  )کــه  زیــر  دســته بندی های  بــه 
ــام مشــخص می شــود( غرفــه اشــتراکی  ثبت ن
تعلــق می گیــرد. مطابــق بــا شــکل زیــر ایــن 
غرفه هــا بــا فضــای مشــخص طراحــی شــده 
و چنــد اســتارتاپ در یــک غرفــه بــه ارائــه 
حالــت  ایــن  در  پرداخــت.  خواهنــد  خــود 
اســتارتاپ ها اســتقالل بیشــتری نســبت بــه 

دارنــد. اســتندآپ  کانتــر 

استارتاپ ها )در صورت تمایل(  •
مخترعان )در صورت تمایل(  •

بروکرهای فناوری  •

3-2-  کانتراستندآپ
بــه دســته بندی های زیــر )کــه در هنــگام ثبــت 
اســتندآپ  کانتــر  می شــود(  مشــخص  نــام 
تعلــق می گیــرد. ایــن کانترهــا بــه صــورت ســه 
وجهــی تعریــف شــده و هــر مجموعــه در یــک 
ــا  ــا ب ــن کانتره ــد. ای ــری می کن ــه آن جاگی وج
بــه دو گزینــه  قیمــت مناســب تری نســبت 
امــکان  همچنیــن  می شــوند.  ارائــه  دیگــر 
اجــاره آن هــا بــه صــورت روزانــه )دو روز اول 
نمایشــگاه و یــا دو روز دوم نمایشــگاه(  نیــز 

وجــود دارد.

استارتاپ ها )در صورت تمایل(  •
مخترعان )در صورت تمایل(  •



2. خدمات قابل ارائه به غرفه داران

ــد از  کلیــه غرفــه داران و مشــارکت کنندگان در نمایشــگاه )از هــر ســه بخــش( می توانن
امکانــات زیــر بــه صــورت رایــگان اســتفاده کننــد:

B2B استفاده از اتاق جلسات  •
استفاده از پاویون مشاوران و منتورها  •

حضــور در کافــه ســرمایه اینوتکــس جهــت مذاکــره بــا ســرمایه گذاران و شــناخت   •
ســرمایه پذیران

ــانی )ثبت نــام  شــرکت در رویــداد اینوتکــس تلنــت جهــت جــذب نیــروی انس  •
مجــزا(

حضور در برنامه Reverse Pitch جهت آشنایی با نیازهای فناوری سازمان ها   •
حضور در کلیه پنل ها و سخنرانی های استیج نمایشگاه  •
ثبت اطالعات مجموعه در اپلیکیشن کاربردی نمایشگاه  •

جذب کارآموز از طریق ایستگاه کار اینوتکس   •
ــه  ــه ب ــا توج ــه داران اختصاصــی ب ــه غرف ــه دار ب ــل 4 کارت غرف اختصــاص حداق  •
متــراژ، 3 کارت غرفــه دار بــه غرفــه داران اشــتراکی و 2 کارت غرفــه دار بــه کانتراســتندآپ 

داران )تعــداد بیشــتر کارت منــوط بــه پرداخــت هزینــه اســت(
و سایر خدماتی که به تناسب نوع غرفه داران اطالع رسانی خواهد شد.  •

الزم بــه ذکــر اســت کــه دبیرخانــه اینوتکــس 2021 بــه منظــور حمایــت از حضــور نــوآوران 
و فنــاوران بــرای حضــور در دهمیــن دوره ایــن نمایشــگاه و ارائــه دســتاوردهای خــود بــه 
مخاطبــان، تخفیف هــای ویــژه ای را درنظــر گرفته اســت جهــت کســب اطالعــات بیشــتر، 

فایــل مربــوط بــه تخفیفــات را از اینجــا مشــاهده کنیــد.



3. تجهیزات قابل واگذاری به غرفه داران
1-3- دارندگان غرفه اختصاصی  

در صورـتـی کــه هــر یــک از مشــارکت کنندگان محتــرم تمایلــی بــه غرفه ســازی نداشــته باشــند، دبیرخانــه اینوتکــس غرفه هــای تیــپ و 
ــه ازای هــر 12 متــر فضــای اجــاره شــده شــامل  ــان قــرار خواهــد داد. ایــن تجهیــزات ب ــه همــراه تجهیــزات پایــه در اختیــار آن پیش ســاخته را ب
یــک عــدد میــز و دو عــدد صندلــی و یــک پریــز بــرق خواهــد بــود. همچنیــن بــا افزایــش هــر شــش متــر مربــع یــک عــدد صندلــی و هــر 12 متــر 
مربــع یــک عــدد میــز اضافــه نیــز بــه آن هــا تعلــق خواهــد گرفــت. تخصیــص میــز و صندلــی بیشــتر و یــا دیگــر تجهیــزات نمایشــگاهی منــوط بــه 

پرداخــت هزینــه آن خواهــد بــود.

2-3- دارندگان غرفه اشتراکی  

بــا توجــه بــه شــکل و ســاختار غرفه هــای اشــتراکی، بــه هــر تیــم مشــارکت کننده، یــک عــدد صندلــی و یــک عــدد کانتــر تعلــق خواهــد گرفــت. 
تخصیــص صندلــی بیشــتر منــوط بــه پرداخــت هزینــه آن خواهــد بــود.

3-3- دارندگان کانتراستندآپ  

به دارندگان این بخش نیز مشابه غرفه اشتراکی، یک عدد صندلی و یک وجه از کانتر تعلق می گیرد.



4. آموزش ثبت  نام
INOTEX.com 1-4- مراجعه به وبسایت رسمی اینوتکس به آدرس  

بــرای ثبــت نــام در نمایشــگاه می بایســت بــه آدرس www.inotex.com مراجعــه نماییــد و در صفحــه اصلــی، ضمــن انتخــاب بخــش مربــوط بــه 
خــود و مطالعــه مطالــب مرتبــط، وارد صفحــه ثبــت نــام شــوید.



2-4- فرم اولیه ثبت نام

تمامــی  تکمیــل  از  پــس  اولیــه  نــام  ثبــت  جهــت 
ســواالت در فــرم اولیــه، اطالعــات وارد شــده را مجــددا 
بررســی کــرده و گزینــه »صحــت اطالعــات فــوق را تاییــد 
ــری  ــام کارب ــردن ن ــد. در وارد ک ــال کنی ــم« را فع می نمای
موبایــل می باشــد(  در حقیقــت همــان شــماره  )کــه 
دقــت الزم را بــه عمــل آوریــد چــرا کــه در مراحــل بعــدی 
ــرای شــماره وارد شــده ارســال خواهــد  پیامــک تاییــد ب
ــه  ــه مرحل ــام ب ــت ن ــه ثب ــر روی گزین ــک ب ــا کلی شــد. ب

ــد رفــت. بعــدی خواهی



3-4- پیامک کد تاییدیه

در ایــن بخــش یــک پیامــک تاییــد بــرای شــماره موبایــل وارد شــده در هنــگام ثبــت نــام ارســال خواهــد شــد. کــد آن را در بخــش مربوطــه وارد 
ــه  ــر روی گزینــه ارســال مجــدد، اقــدام ب ــا کلیــک ب ــر روی تاییــد کلیــک کنیــد. همچنیــن در صــورت عــدم دریافــت کــد، می توانیــد ب کــرده و ب

دریافــت مجــدد پیامــک تاییــد کنیــد.    



3-4-   تکمیل فرم اطالعات شرکت

ــرای چــاپ  ــرم نمایــش داده شــده ب ــه اهمیــت اطالعــات ف ــا توجــه ب ب
لطفــا  غرفــه داران،  هویــت  احــراز  همچنیــن  و  نمایشــگاه  کتــاب  در 
توضیحــات فــرم را بــه دقــت مطالعــه نمــوده و اطالعــات آن را بــه طــور 

صحیــح و کامــل وارد نماییــد.
در ایــن فــرم مــوارد ســتاره دار * بــه معنــی اجبــاری بــودن جهــت تکمیــل 
هســتند. وارد کــردن اطالعــات صحیــح التیــن باعــث امــکان ایجــاد 

ــا مجموعه هــای خارجــی خواهــد شــد. ــاط بهتــر ب ارتب
در پرســش »شــما جــزو کــدام دســته هســتید؟«، نیــاز اســت تــا نــوع 
مجموعــه خــود را مشــخص کنیــد. انتخــاب هــر گزینــه ممکــن اســت 
پرســش های جدیــدی را بــه لیســت شــما اضافــه کنــد. در ادامــه برخــی 

از پرســش ها کــه نیــاز بــه توضیــح دارنــد، شــرح داده شــده اســت.
ــه  ــا انتخــاب حــوزه فعالیــت خــود، ب ــن بخــش ب ــت: در ای حــوزه فعالی
مخاطبیــن  هدایــت هوشــمندانه تر  و  نمایشــگاه  بهتــر  دســته بندی 

ــرد. ــد ک ــک خواهی ــود کم ــه ســوی خ تخصصــی ب
ــع را  ــاالی 36 مترمرب ــراژ ب ــه غرفــه ســازی: در صورتــی کــه مت ــل ب تمای
انتخــاب کنیــد، ایــن ســوال بــرای شــما نمایــش داده می شــود. در اینجــا 
بایــد مشــخص کنیــد کــه آیــا تمایــل بــه ســاخت غرفــه توســط خودتــان 
را داریــد یــا خیــر. در صورتــی کــه گزینــه بلــه را انتخــاب کنیــد، پــس از 
مشــخص شــدن پــالن نهایــی نمایشــگاه و جانمایــی غرفه هــا، می توانیــد  
اقــدام بــه غرفه ســازی نماییــد در غیــر ایــن صــورت غرفــه بــه صــورت 

تیــپ و بــا ســازه های مشــخص ســاخته خواهــد شــد.
یــا  و  »اســتارتاپ ها«  دســته  جــزو  کــه  صورـتـی  در  حضــور:  نحــوه 
ــرای شــما نمایــش داده می شــود.  »مخترعــان« هســتید، ایــن گزینــه ب
ــه چــه روشــی قصــد حضــور  ــه ب ــد ک ــن ســوال مشــخص می کنی در ای
در نمایشــگاه داریــد. هــر کــدام از ســه گزینــه در ابتــدای همیــن ســند 

داده شــده اند.  توضیــح 



4-4-  تائید اطالعات کتاب

ــات  ــرم پیشــین و اطالع ــات وارد شــده در ف ــد اطالع ــه تایی ــن مرحل در ای
تکمیلــی جهــت نمایــش در کتــاب نمایشــگاه از شــما خواســته می شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت وارد کــردن دقیــق ایــن اطالعــات بســیار ضــروری بــوده 
و در نهایــت ایــن اطالعــات در نســخه چاپــی و دیجیتــال کتــاب نمایشــگاه 
درج خواهنــد شــد. لــذا ورود اطالعــات غلــط و گمــراه کننــده، باعــث گمراهی 
مشــتریان شــما خواهــد شــد. در رابطــه بــا تصویــر لوگــو ضــروری اســت کــه 
ــاب مربعــی و  ــد شــما در ق ــا کیفیــت از برن ــودی، یــک لوگــو ب ــر آپل تصوی
در زمینــه ســفید باشــد. آپلــود فایــل بــدون توجــه بــه نــکات گفتــه شــده 

می توانــد باعــث عــدم نمایــش اطالعــات شــما در ایــن کتــاب شــود.
ــان  ــی و ... کــه در پای ــد کــد پســتی، شناســه مل همچنیــن اطالعاتــی مانن
ایــن فــرم آمده انــد، بــرای آن دســته از مشــارکت کنندگانی اســت کــه نیــاز 
ــن  ــه دریافــت ای ــل ب ــذا در صــورت تمای ــد. ل ــور رســمی دارن ــه اخــذ فاکت ب

فاکتــور، حتمــا مــوارد ایــن بخــش را تکمیــل نماییــد.



5-4-  واریز پیش پرداخت

پــس از وارد کــردن اطالعــات کتــاب، وارد بخــش واریــز پیش پرداخــت خواهیــد شــد. در صــورت رزرو کانتراســتندآپ، تمــام هزینــه رزرو همــان 
ــام دریافــت خواهــد شــد و  ــغ ابتــدای ثبــت ن ــا غرفــه اشــتراکی، بخشــی از مبل ابتــدا اخــذ خواهــد شــد. در صــورت رزرو غرفــه اختصاصــی و ی
مابقــی پــس از جانمایــی غرفــه و تعییــن متــراژ دقیــق، اخــذ می شــود. در ایــن بخــش می توانیــد نســبت بــه اعمــال کــد تخفیــف )در صورتــی 

کــه داریــد( اقــدام نماییــد. 
همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد، کد هــای تخفیــف گوناگونــی بــرای شــرایط مختلــف در نظــر گرفتــه شــده اند کــه شــما جهــت مشــاهده آن هــا 

می توانیــد از منــوی ســمت راســت پنــل ثبــت نــام، بخــش بهره منــدی از تخفیفــات اطالعــات الزم را بــه دســت آوریــد. 



پس از پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت آنالین، وارد مرحله بعدی خواهید شد.

در صورتــی کــه بــه عنــوان کانتراســتندآپ یــا غرفــه اشــتراکی ثبت نــام کــرده باشــید، پــس از واریــز وجــه، وارد بخــش معرفــی 
غرفــه داران خواهیــد شــد. در ایــن بخــش بــا کلیــک بــر روی ثبــت اطالعــات غرفــه دار، اقــدام بــه معرفــی غرفــه داران خــود جهــت 
چــاپ کارت گــردن آویــز غرفــه داران نماییــد. الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن کارت جهــت ورود بــه ســالن و اخــذ 
ــه فــرد وارد شــده و تصویــر کارت نیــز فقــط از  ــه صــورت دقیــق و منحصــر ب ــا اطالعــات ب غرفــه در روز نمایشــگاه، الزم اســت ت
صــورت افــراد )در قالــب تصویــر پرســنلی( آپلــود شــود. بدیهــی اســت در صــورت آپلــود عکــس نامناســب و یــا ورود غیــر دقیــق 

اطالعــات، از چــاپ و تحویــل کارت ممانعــت بــه عمــل خواهــد آمــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه محدودیت هــای تعریــف شــده در بخش هــای قبلــی، هــر غرفــه یــا کانتراســتندآپ می توانــد تعــداد 
مشــخصی غرفــه دار را معرفــی کنــد. در صــورت معرفــی تعــداد بیشــتر نیــاز اســت تــا هزینــه نفــر مــازاد پرداخــت شــود. پــس از 

ثبــت اطالعــات تمــام غرفــه داران، تاییــد نهایــی اطالعــات را کلیــک کنیــد تــا کــد رهگیــری مربوطــه بــه شــما داده شــود.
در صــورت ثبــت نــام غرفــه اختصاصــی، پــس از واریــز پیــش پرداخــت، منتظــر اطالع رســانی های بعــدی و ارتبــاط دبیرخانــه 
باشــید. پــس از مشــخص شــدن جانمایــی و متــراژ دقیــق غرفــه شــما، هزینــه نهایــی مشــخص شــده و درگاه پرداخــت جهــت واریــز 

مابقــی هزینــه اجــاره، بــرای شــما فعــال خواهــد شــد.
در آخرین مرحله کد رهگیری مربوطه به شما داده خواهد شد. این کد در این صفحه تا پایان نمایشگاه باقی خواهد ماند.



5. تکمیل و آماده سازی غرفه ی مجازی
ــن بخــش تمامــی اطالعاتــی کــه وارد می کنیــد، در غرفــه مجــازی  ــل غرفــه مجــازی می شــوید. در ای ــه وارد بخــش مدیریــت پن در ایــن مرحل
شــما بــه نمایــش گذاشــته می شــوند. بــه طــور کلــی امــکان بارگــذاری لوگــو مجموعــه شــما، یــک ویدیــو معرفــی جهــت پخــش در نمایشــگر، 
4 تابلــو در ابعــاد مشــخص و یــک کاتالــوگ می باشــد. تمامــی اطالعــات عنــوان شــده می توانــد بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی وارد شــوند. 
بدیهــی اســت بــا وارد کــردن اطالعــات کامــل و صحیــح، مخاطبیــن ایرانــی و غیــر ایرانــی بازدیدکننــده بــا کســب وکار شــما بیشــتر آشــنا شــده و 

ــرد. ــری صــورت می گی شبکه ســازی بهت
تصویــر زیــر نمونــه غرفــه مجــازی تحویلــی در پایــان اســت. بــر مبنــای ایــن تصویــر، اطالعــات آپلــودی شــما در پنــل غرفــه مجــازی، کامل کننــده 
محتــوای غرفــه می باشــد. تابلوهــا در 4 طــرف غرفــه قــرار گرفتــه و نمایشــگر پشــت ســر آدمــک غرفــه، نمایشــگر فیلــم آپلــودی شــما اســت. 

در هــر غرفــه اســتندی مربــوط بــه کاتالــوگ نیــز قــرار دارد.



1-5- اطالعات اولیه
در ایــن بخــش بــه ترتیــب لوگــو مجموعــه شــما جهــت نمایــش در بــاالی غرفــه و ســپس آدرس اختصاصــی غرفــه شــما دریافــت می شــود. 
آدرس اختصاصــی بــه عنــوان یــک زیردامنــه از اینوتکــس شــناخته شــده و بــه مــدت یــک ســال بــرای اســتفاده و انتشــار توســط شــما در 
دســترس خواهــد بــود. در بخــش بعــدی یــک رنــگ نمونــه دریافــت می گــردد. ایــن رنــگ بــه عنــوان رنــگ قالــب غرفــه شــما تعریــف می شــود. 
لــذا می توانیــد از رنــگ دلخــواه و یــا رنــگ ســازمانی خــود اســتفاده کنیــد. در بخــش آخــر نــام شــخص غرفــه دار و توضیحــات مربــوط بــه 
ایــن شــخص( در شــرایطی کــه کاربــر روی ایــن شــخص کلیــک کنــد( را وارد نماییــد. بهتــر اســت ورود اطالعــات بــه صــورت دو زبانــه و در 

بخــش مربــوط بــه خــود باشــد.

2-5- ویدیو نمایشگر
در ایــن بخــش می توانیــد دو ویدیــو )یــک فارســی و یــک انگلیســی( جهــت نمایــش در نمایشــگر اختصاصــی غرفــه مجــازی خــود آپلــود 
نماییــد. الزم بــه ذکــر اســت فرمــت ایــن ویدیــو بایــد MP4 باشــد. همچنیــن امــکان آپلــود بــا محدودیــت حجــم هــر کــدام 5 مگابایــت و 

بــا زمــان نامحــدود وجــود دارد. جهــت نمایــش صحیــح، نســبت 1024*512  در ویدیــو رعایــت شــود.

3-5- تابلوهای غرفه
در ایــن بخــش امــکان آپلــود 4 تابلــو بــرای هــر زبــان وجــود دارد. فرمــت قابــل قبــول تابلوهــا »png, jpg« بــوده و محدودیــت حجــم هــر کــدام 

1 مگابایــت می باشــد. همچنیــن نســبت تصویــر تمــام تابلوهــا 750*500 )بــه صــورت عمــودی( می باشــد.

4-5- کاتالوگ ها
در ایــن بخــش شــما می توانیــد کاتالــوگ فارســی و انگلیســی خــود را آپلــود نماییــد. کاربــران بــا کلیــک بــر روی آنهــا می تواننــد کاتالــوگ را 
بــه صــورت PDF مشــاهده نماینــد. هــر کاتالــوگ شــامل یــک عنــوان، تصویــر و فایــل می باشــد. تصویــر بــه معنــی تصویــر جلــد کاتالــوگ و 

در ابعــاد A4 عمــودی می باشــد. همچنیــن فرمــت فایــل آپلــودی کاتالــوگ PDF بــوده و محدودیــت حجــم آن 5 مگابایــت می باشــد.

5-5- مشاهده غرفه مجازی
در نهایــت می توانیــد غرفــه طراحــی شــده خــود را مشــاهده کنیــد. شــما می توانیــد در صــورت نیــاز هــر بخــش از ایــن تنظیمــات را در هــر 

زمانــی کــه مایــل بودیــد از طریــق همیــن بخــش تغییــر دهیــد.



با تشکر و به امیــــد دیـــــدار شما در نمــــایشگاه اینوتکـــــس؛

دبیرخانه دهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری


