دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار
اول تا  4دی ماه  – 1400ساعت  10تا 18
* عنوان نمایشگاه  :دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار
* برگزارکننده ها  :شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و شرکت توسعه ارتباطات پگاه اصفهان
* تاریخ برگزاری  :اول تا  4دی ماه  - 1400ساعت  10تا 18
* محل برگزاری  :اصفهان – کمربندی شرق – روبروی منطقه روشن دشت – نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
* هدف از برگزاری نمایشگاه :
✓ معرفی ظرفیت ها و توان شرکتهای فعال اصفهان در حوزه مدیریت کسب و کار
✓ فراهم نمودن بستری برای شبکهسازی و همافزایی کسبوکارهای مرتبط
✓ ایجاد محیطی پویا برای حضور مدیران ارشد با هدف تامین نیازهای کسب و کار خود
✓ فضایی برای تعامل و هم افزایی مراکز و شرکت های مشاور ،تامین کننده ،آموزش دهنده ،ارایه کننده خدمات و ...
* چه مجموعه هایی در این نمایشگاه حضور دارند؟ ( مشارکت کننده  /غرفه دار ) :
 )1شرکت های کانون آگهی و تبلیغاتی (تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی – ساخت تیزر و آنونس تبلیغاتی – عکاسی تبلیغاتی – غرفه آرایی و
خدمات نمایشگاهی  -گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی – رسانه های پخشی – رسانه های چاپی – رسانه های فضای مجازی – رسانه های
محیطی)
 )2شرکت ها و واحدهای تخصصی چاپ و بسته ( وارد کننده دستگاه ها و تجهیزات/تامین کننده مواد اولیه/مشاوره تخصصی) ... /
 )3مراکز تخصصی مشاوره مدیریت کسب و کار ( مشاوره کاریابی  /ثبت شرکت  /ثبت نشان تجاری  /امور مالی و مالیاتی  /منابع انسانی /
تدوین طرح کسب و کار  /کارآفرینی  /روانشناسی شغلی  /تیپ شناسی شخصیت)
 )3دانشگاه ها و مراکز آموزشی مرتبط با حوزه مدیریت کسب و کار
 )4انجمن ها و تشکلهای مرتبط با مدیریت کسب و کار

 )5مراکز تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ ( راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی  /طراحی و پیاده سازی کمپین های تبلیغاتی /
طراحی و ایجاد پلتفرم های دیجیتال)
 )6شرکتهای مدیریت بازرگانی  /شرکت های مدیریت صادرات ( مشاور بازرگانی بین المللی /
 )7شرکتهای بیمه  /نمایندگی و کارگزاری بیمه
 )8شرکت های دانش بنیان و شرکت های خالق
 )9سازمانها و دستگاههای دولتی مرتبط با راهاندازی و توسعه کسب و کار

* بازدید از این نمایشگاه برای چه کسانی اثربخش است؟ ( بازدید کننده ها ) :
 .مدیران کسب و کارهای صنعتی  /صنفی  /تجاری  /تعاونی

 .دانشجویان رشته های بازرگانی ،تبلیغات ،بیمه ،تجارت الکترونیکی و.....

 .مدیران شرکت های دولتی مرتبط

 .مدیران انجمن ها و تشکل ها

 .عالقه مندان به راه اندازی یا توسعه و بهبود کسب و کار

* دبیرخانه نمایشگاه  :اصفهان  -میدان آزادی  -بلوار دانشگاه  -کوچه شماره  - 5پالک  – 7شرکت توسعه ارتباطات پگاه اصفهان
تلفن 031-3383 :

وب سایت bizexpo.ir :

