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 مجوز برگزاری نمایشگاه در سال 1401 توسط شرکت بانیان امید
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هاى پوشش  و  ورزین  رنگ   اهمیت 
 صنعتى، در کشور ما به خوبى شناخته
 شده است و یکى از اهداف تعیین شده
در سازى  فرهنگ   رویداد  این   براى 
محصوالت مصرف  و  شناخت   زمینه 
نقش باشد.  مى  آن  در  ارائه   قابل 
فرصت ایجاد  براى  ها   نمایشگاه 
 بازاریابى، فروش، برندسازى و شبکه
 سازى بسیار حائز اهمیت است و این
نمایشگاه بزرگترین  عنوان  به   رویداد 
 صنایع پوشش در خاور میانه، به عنوان
و تعامل  ایجاد  براى  بزرگى   پلتفرم 
 همکارى میان تولیدکنندگان و صاحبان
جمله از  خود  مخاطبین  با   صنایع 
بنیان، متخصصان و  شرکتهاى دانش 
 مشتریان در فضایى حرفه اى منجر به
کارآفرینى اکوسیستم  در  ارزش   خلق 

کشور خواهد شد.
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 در اولین دوره این نمایشگاه فضاى تحت پوشش حدود 3050 متر
 مربع بوده که با تالش مستمر مجریان و با استعانت از برترین شیوه
 هاى برگزارى و توسعه فعالیت هاى نمایشگاهى، توانست به رشد 5
 الى30 درصد در هر دوره فضاى تحت پوشش را تا 20000  متر مربع
 افزایش دهد. از مهمترین عوامل و شاخصه هاى موجود در کشور که
 موجب رشد ادوارى نمایشگاه گردیده، وجود مقادیر قابل توجه مواد
اولیه مورد نیاز صنایع مذکور در داخل کشور است، به طوریکه که فقط
 20 درصد از مایحتاج این صنعت از خارج از کشور تهیه میگردد که با
 تالش خردمندانه دست اندرکاران و انجام سرمایه گذارى هاى مناسب
 در بخشهاى تحقیق و توسعه، روز به روز، که البته امید فراوانى وجود
 دارد که از وابستگى کشور به واردات مواد اولیه از خارج کاسته شده

 و میزان صادرات محصوالت تولید داخل افزایش یابد.
 در طول 20 دوره برگزارى این نمایشگاه متوجه شدیم دست اندر کاران
 صنایع و خدمات موضوع این نمایشگاه به دلیل نیاز هاى ذاتى آن عمدتا
 از سرمایه گذاران تحصیل کرده و صاحب اندیشه هاى علمى و به روز
 بهره گیرى نموده اند. وجود چهره هاى آکادمیک در بین فعاالن این
 صنعت به قدرى است که انجام وظیفه و خدمت گذارى به ایشان براى

برگزار کننده نمایشگاه باعث افتخار و سربلندى است.
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بازدید روزانه
 در طى 4 روز برگزارى بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللى
 رنگ، رزین، پوششهاى صنعتى، مواد کامپوزیت و صنعت آبکارى،
 تعداد بازدیدهاى ثبت شده 5178 عدد بوده است. جدول زیر آمار

ثبت نام به صورت تفکیک روزانه را نشان میدهد

جمعه؛ 5 / 9 / 1400

شنبه؛ 6 / 9 / 1400

یکشنبه؛ 7 / 9 / 1400

دوشنبه 8 / 9/ 1400

گزارش بیست و یکمین دوره نمایشگاه

183
شرکت هاى مشارکت کننده داخلى شرکت هاى مشارکت کننده خارجى مساحت تحت پوشش

12 17,516SQM
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گروه کاالیى

پوشش هاى صنعتى
انواع رنگ

انواع رزین
 صنعت آبکارى

 (آبکارى نیکل، کروم، فلزات، پالستیک، تصفیه آب و پساب
آبکارى، هاى  محلول  تست  آنودایزینگ،  آبکارى،   هاى 

سیاهکارى صنعتى و تزئینى، فانتاکروم)
 تولید کنندگان انواع رنگ ها و پوشش هاى با کاربرى
 (ساختمانى، صنعتى، خودرویى، دریایى، تزئینى و دکورال،

کف پوش هاى صنعتى، خطوط لوله و عایق بندى سطوح)
کامپوزیت ها

درزگیر ماشین
تولید کنندگان مواد و پوششهاى کامپوزیتى

سازندگان قطعات کامپوزیتى
تجهیزات و ماشین آالت تولید و اجراى رنگ و انواع پوششها
تجهیزات آزمایشگاهى و بازرسى پوشش و رنگ
 صنایع بسته بندى رنگ و مواد شیمیایى و تولید

کنندگان ظروف مربوطه

تجهیزات ایمنى و بازیافت
نانو پوششها، فرایند ها و پوشش هاى نوین

انواع چسب هاى صنعتى و عمومى
شرکت هاى مشاور فنى مهندسى و پیمانکاران

 مواد شیمیایى و مواد خام
مواد ها،  انواع حالل  و  تینر  ها،  رنگدانه  ها،  رزین   (انواع 
 افزودنى، انواع نمک ها و مواد شیمیایى آبکارى، ممانعت

کننده و مواد شیمیایى ضد خوردگى)
صنفى هاى  انجمن  و  تحقیقاتى  علمى   مراکز 

مرتبط با صنایع پوشش
نشریات تخصصى

صنعت آبکارى
رنگ هاى پودرى
پوشش هاى پتینه
رنگ هاى پایه آب

گالوانیزه
عملیات حرارتى

خوردگى
رنگ ماشین

رنگهاى ضد حریق
استارت آپ ها
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خدمات ما

غرفه سازى

هتل و اقامت

روادید

حمل و نقل

پرچم هاى ساحلى (سالن 5)

سازه معلق سقفى ( سالن 5)

فضاى مذاکرات B2B (سالن 5)    

سالن کنفرانس 100 نفره (سالن 5)

بنر هاى سقفى (سالن 5)

بیلبورد تبلیغاتى (سالن 5)
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شایستگى هاى اصلى ایران در صنایع پوشش

 ارزش بازار رنگ و پوشش خاورمیانه بیش از یازده میلیارد
لیتر مى باشد. از 3000 میلیون  از لحاظ حجمى بیش   دالر و 
 پیش بینى مى شود این بازار با رشد بیش از 6 درصد تا سال

 2022 ادامه پیدا کند.
و ساختمانى  هاى  پوشش  به  مربوط  بازار  این  درصد   69 
ایران بازار رنگ  اندازه  این میان، کل  باشد. در   دکوراتیو مى 
 تقریبا 550 هزار تن بوده که هر چند رقم قابل توجهى است ولى
افزایش امکان  بازار پیش رو و کشورهاى هدف،  به   با توجه 

چشمگیرى هم دارد.
 در همین راستا تحقق اهداف مهمى همچون عرضه و معرفى
 آخرین دستاوردها و توانمدى هاى شرکت ها و تولیدکنندگان
آخرین اطالع رسانى در خصوص  و  ارائه   داخلى کشورمان، 
ارائه  دستاوردهاى کشور هاى خارجى در زمینه محصوالت 
 شده در این نمایشگاه و خدمات وابسته، فراهم آوردن بستر
ایجاد کشورمان،  به  روز  فناورى هاى  انتقال  جهت   مناسب 
نظر مد  فروشندگان  و  خریداران  بین  ارتباط  جهت   فرصت 

 برنامه ریزان آن مى باشد.



 ایران یکى از بزرگترین منابع نفتى جهان را دارد که به دسترسى
 سریع و نامحدود به مواد خام کمک مى کند. بنابراین نه تنها قیمت
 مواد خام بسیار رقابتى خواهد بود، بلکه تولیدکنندگان نیز صرفه
جویى زیادى در حمل و نقل و پوشش هاى لجستیکى خواهند داشت.
 ایران در قلب خاورمیانه واقع شده و با دریاى خزر، خلیج فارس
افغانستان، کشورهاى  با  همچنین  است.  همسایه  عمان  خلیج   و 
 ارمنستان، آذربایجان، عراق، پاکستان، ترکیه و ترکمنستان مرز
 مشترك دارد، بنابراین تولید در این منطقه براى کشورهاى اطراف

و جهان بسیار قابل دسترسى خواهد بود.
 این بازار مصرف بزرگ، بهشتى براى تولیدکنندگان و ارائه دهندگان

خدمات است.
 همچنین محصوالت و خدمات مختلف، با کیفیت ها و قیمت هاى متنوع
توانسته اند سهم قابل توجهى از بازار را به خود اختصاص دهند.
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 برگزاري نمایشگاه بین المللى فعالیتی کامال تخصصی است که دانش ، تجربه و تکنولو ژي مناسب
دراین صنعت فعالیت  از 25 سال  بیش  با  امید  بانیان  که شرکت  طلبد. خوشحالیم  را می   خود 
 این امکان را فراهم کرده تا با شناخت خواسته ها و نیازهاي مشتریان ، آگاهی از دانش روز،
ارائه به  قادر  فنی  امکانات  ترین  از مناسب  برداري  انسانی وبهره  نیروي  بهترین  به   دسترسی 

خدمات تخصصی به مشتریان خود باشد.
 گروه بانیان امید به عنوان اولین و بدون تردید گسترده ترین شرکت ایرانى در زمینه خدمات
 نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى مى باشد . این گروه فعالیت خود را به صورت رسمى از سال
 1381 یعنى حدود دو دهه پیش آغاز نموده که در این مدت دستاورد هاى بسیار زیادى در زمینه
 پروژه هاى دولتى و خصوصى بدست آورده است . امروزه این دستاورد ها و تجربیات با ارزش،
 گروه بانیان امید را به یکى از حرفه اى ترین گروه ها در صنعت نمایشگاهى کشور تبدیل کرده
 است. شرکت بانیان امید همواره تالش نموده که بتواند امور گسترده و متفاوت در زمینه خدمات

نمایشگاهى را توسط گروه هاى متمرکز و پویا تحت مدیریت کالن به ثمر رساند.

22 سال برگزارى
  نمایشگاه بین المللى رنگ، رزین، پوششهاى صنعتى، مواد کامپوزیت و صنعت آبکارى

 توسط ” بانیان امید“



پروفایل نمایشگاه

محل برگزارى
محل دائمى نمایشگاههاى بین المللى تهران

سالن هاى 5، 6، 7، 8 و9، 10و11، سرى 25، 27

شرکت برنامه ریزى و نمایشگاهى بانیان امید تلفکس: 02174501000
Info@IPCC.ir :ایمیل
موبایل: 09102018343

شرکت سهامى نمایشگاههاى بین المللى ایران
سازمان توسعه تجارت ایران

الى 12 آذرماه 1401

متر مربع 30,000

زمان برگزارى

برگزار کنندهمساحت تحت پوشش اطالعات تماس

تایید شده توسط
9

10



 

 

www.ipcc.ir info@ipcc. ir محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران، ورودى شرقى سالن 5 ( سالن ملل) طبقه منفى یک، شرکت بانیان امید601 -1000 7450 -021


