
  

 

 1401/ 03/ 31تاریخ:   

 1401-06-330شماره:  
 ارد دپیوست: 

 

 شرکت های محترم فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 

 فعالین انرژی های تجدیدپذیر  B2Bموضوع: دعوت به اولین نشست 

 با سالم و احترام 

به استحضار می رساند انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر )ساتکا( اولین نشست  

B2B    اتاق  محل  در    17الی    14ساعت    08/04/1401  مورخفعالین انرژی های تجدیدپذیر را برای روز چهارشنبه

 نماید.برگزار می    تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی  در بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران  

 به صورت زیر است:  برنامه این نشست

 برنامه ساعت  

 B2Bمعرفی برنامه  14:10الی  14 1

 طالییاسپانسر  دقیقه ای 10ارائه  14:20الی  14:10 2

 ( B2Bمیزبان میز شرکت های )دقیقه ای  3ارائه های  15:30الی  14:20 3

 17الی  15:30 4
به میزبانی شرکتها )سازندگان، تامین کنندگان،   B2Bنشست های 

 پیمانکاران، مشاوران، توسعه دهندگان( 

تجهیزات،  حاضرین در نشست:   تجدیدپذیر، سازنده  های  نیروگاه  پیمانکار  های  تجهیزات،  شرکت  کننده  تامین 

 ارگان ها و سازمان ها ساتبا،   12شرکت کنندگان در مناقصات ماده توسعه دهنده، مشاور، 

است.  طراحی شده  برای شرکتها  ، فرم اعالم نیازمندی ها  B2Bنشست  موثر بودن  برای  فرم اعالم نیازمندی ها:  

 )پیوست(  لطفا فرم فوق را تکمیل و برای دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید. 

طراحی شده  مشخصات/ معرفی شرکت  ، فرم  B2Bبرای موثر بودن نشست  فرم معرفی توانمندی های شرکت:  

 )پیوست(   است. لطفا فرم فوق را تکمیل و برای دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید.

 به شرح زیر در نظر گرفته شده است.اسپانسر طالیی رنامه، برای این باسپانسری نشست: 

 مبلغ اسپانسری  ویژگی ها نوع اسپانسری  

 اسپانسر طالیی 1

 دقیقه ای معرفی شرکت  10ارائه   •

 B2Bمیز نشست   1میزبانی   •

 پرچم بزرگ شرکت در سالن  •

انتشار کاتالوگ شرکت در سالن صبح و  •

 بعد از ظهر 

 B2Bقرار دادن استند در سالن نشست   •

 میلیون تومان 20

 میلیون تومان(  15)اعضای انجمن  
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شرکتها در صورت تمایل    در نظر گرفته شده است.  B2Bتعدادی میز  برای این برنامه،    :B2B  میز  هزینه میزبانی

لپ تاپ    و  برشور شرکتن  می توانند این میزها را رزرو کنند تا میزبان مراجعین باشند. در این میزها امکان قرارداد

 وجود دارد. 

 هزینه  ویژگی ها B2Bمیز  

 دقیقه ای معرفی شرکت  3ارائه   • B2Bهزینه میز  2

 B2Bمیز نشست   1میزبانی   •

 میلیون تومان  4

 میلیون تومان(   3)اعضای انجمن  

  09391037796و اسپانسری برنامه، با دبیرخانه انجمن به شماره    B2Bبرای حضور در برنامه نشست  

 .حاصل فرماییدتماس 

 با احترام  

 حمید رضا صالحی 

 رئیس هیات مدیره 


