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نمایشــگاه پــول شــانگهای یکــی از بزرگتریــن نمایشــگاه های بــازار 
پــول و ســرمایه در دنیــا اســت. این نمایشــگاه طیف گســترده ای از 
ــه بانک هــا، بیمه هــا، بورس هــا، صندوق هــای  ــی از جمل ــازار مال ب
ســرمایه گــذاری، تراســت ها و بســیاری از فعــاالن بخــش 
خصوصــی و مشــاوران را در بــر می گیــرد. ایــن نمایشــگاه محلــی 
ــد، عرضــه محصــوالت و خدمــات  ــرای ایجــاد شــبکه ای قدرتمن ب
ــد اســت.  ــه مشــتریان جدی ــل و دسترســی ب ــن المل ــاد بی در ابع
عــاوه بــر ایــن در نمایشــگاه بیــن المللــی پــول شــانگهای، چشــم 
ــای  ــا در حوزه ه ــرفت ها و نوآوری ه ــن پیش ــی از آخری ــداز دقیق ان
فــوق و همچنیــن بــه روزتریــن تولیــدات و فناوری هــای موجــود 
ــرد. ــرار می گی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــرمایه م ــول و س ــازار پ ب
 Shanghai International Money Fair 2019
الــی   22 تاریــخ  در  متوالــی  ســال  هفدهمیــن  بــرای 
می شــود. برگــزار  چیــن  شــانگهای  در   98 مــاه  آذر   24
ــه  ــون توج ــزرگ، کان ــگاه ب ــن نمایش ــدگان در ای ــارکت کنن مش
ــی  ــن الملل ــرکت های بی ــدگان و ش ــیعی از بازدیدکنن ــف وس طی
ــداد  ــرض تع ــه و در مع ــک و بیم ــی، بان ــازار مال ــای ب در حوزه ه
بیشــماری از فرصت هــای بیــن المللــی بــرای همــکاری و ارتباطــات 
بیــن المللــی قــرار می گیرنــد. حضــور در چنیــن رویــدادی، فرصــت 
ــد  ــات جدی ــاد ارتباط ــات و ایج ــب اطاع ــت کس ــبی جه مناس
 Shanghai ــر ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــل اس ــن المل ــطح بی در س
International Money Fair محلــی اســت بــرای شــبکه ســازی 
بیــن المللــی در حوزه هــای بورس، بانــک، بیمــه و همچنین معرفی 
آخریــن پیشــرفت های فنــاوری در بخش هــای مالــی اســت.
شــرکت بهــاران تدبیــر کیــش بــه عنــوان تنهــا نماینــده ایــن رویداد 
بیــن المللــی در ایــران، مســئول هماهنگــی پاویــون اختصاصــی 
ایــران و حضــور شــرکت های ایرانــی در ایــن رویــداد اســت. 
بهــاران تدبیــر کیــش آمــاده ارائــه کلیــه خدمــات شــامل رزرو غرفه، 
هماهنگــی برگــزاری جلســات B2B، ســفر، اقامــت و ســایر خدمات 
ــد. ــگاه می باش ــن نمایش ــدگان ای ــرکت  کنن ــه ش ــاز ب ــورد نی م

 Shanghai International ــن دوره ــزاری اولی ــال از برگ 16 س
از  یکــی  بــه  مــدت  ایــن  در  و  می گــذرد   Money Fair
معروفتریــن و بزرگتریــن رویدادهــای مالــی دنیــا تبدیــل 
شــده اســت. محــدوده فعالیــت نمایشــگاه شــامل بانک هــا، 
اوراق  و  بــورس  ســرمایه گذاری،  صندوق هــای  بیمه هــا، 
بهــادار، ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی و ســایر نهادهــای 
 Shanghai International Money Fair اســت.  مالــی 
ــت  ــرده اس ــم ک ــم را فراه ــن مه ــذاران ای ــرمایه گ ــرای س ب
ایــن  فناوری هــای جدیــد  و  پروژه هــای مــدرن  بــا  تــا 
صنعــت در ابعــاد وســیع و بیــن المللــی آشــنا شــوند.
ایــن نمایشــگاه ســاالنه در شــانگهای بــه عنــوان قطــب 
اقتصــادی چیــن برگــزار می شــود، در دوره گذشــته نمایشــگاه 
بیــش از 300 شــرکت پیشــتاز بیــن المللــی در 20 هــزار 
مترمربــع فضــای مفیــد نمایشــگاهی در زمینه هــای مختلــف 
ــش از  ــه بی ــود را ب ــات خ ــوالت و خدم ــی محص ــازار مال ب
100.000 بازدید کننــده از موسســات ســرمایه گــذاری و ســرمایه 
گــذاران بخــش خصوصــی از سراســر دنیــا ارائــه نمــوده اســت.

اهمیــت حضــور جهانــی شــرکت های ایرانــی در شــرایط کنونــی

در شــرایط دشــوار کنونــی، Shanghai International Money Fair ایــن 
فرصــت را بــرای بــازار پــول و ســرمایه کشــور فراهــم کــرده تــا بــا شــبکه 
ســازی و ماقــات بــا شــرکت ها، اشــخاص، نهادهــای مالــی بیــن المللــی و 
نیــز فعــاالن بــازار ســرمایه چیــن بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن دروازه های 
تجــارت ایــران، امــکان دسترســی بــه منابــع مالــی بیــن المللــی و تجــارت 
ــای  ــرکت ه ــرای ش ــداد ب ــن روی ــن ای ــد. همچنی ــوردار گردن ــی برخ جهان
ایرانــی کــه نــگاه بــه بــازار جهانــی دارنــد جایگاهــی مناســب بــرای هــم 

ــود.  ــوب می ش ــا محس ــت فعالیت ه ــی و تقوی افزای

Shanghai International Money Fair is one of the 
world’s leading international trade exhibitions, ranges 
from banking, insurance, exchange, securities, 
mutual funds, futures, trust, private finance advisers 
and services and all sectors of the capital market. 
Shanghai Money Fair is the special marketplace 
that allow exhibitors to promote their products and 
services, reach new customers and generate new 
sales. Shanghai Money Fair offers its international 
exhibitors, attendees and visitors a comprehensive 
overview of the prevailing technological innovations 
and the latest manufacturing trends in each sector. 
Shanghai Money Fair 2019, China’s largest finance 
and investment expo, will open its doors for the 17th 
time on Dec 13 to Dec 15, 2019 at Shanghai Exhibition 
Center, China.
Participants of this great fair are represented to 
full range of the exhibitors’ products, visitors and 
International companies. Receiving the unlimited 
opportunities for interaction and communication 
which drives the both parties’ business to grow. 
Those attending the Shanghai Money Fair event can 
source all the requisite information straight from 
the experts in a very short space of time. Shanghai 
Money Fair can also provide business people with the 
opportunity to network and make useful contacts 
with other people working in their industry. It is an 
international meeting point for providers of finance 
options, insurance and investment products as well 
as services and technology on the financial sector.
As the exclusive partners of Shanghai International 
Money Fair in Iran, Baharan Tadbir Kish Co. will 
lead you from A to Z to participate in China’s most-
attended economic fair including registration, travel, 
accommodation and stall reservation. 

Shanghai International Money Fair has 16 years 

of history and during these years It has been 

turned into one of the most influential and 

largest economic events in China. Shanghai 

International Money Fair offers institutional 

and private investors the opportunity to talk to 

experts about a comprehensive range of modern 

and innovative investment products. Shanghai 

International Money Fair is a leading personal 

finance information and exchange platform 

and an annual exclusive event where corporate 

finance professionals can gather and conduct 

businesses. Money Fair 2018 brought together 

over 300 global leading financial companies 

in 20,000 sqm to introduce their products and 

services to more than 100,000 institutional and 

individual investors and visitors.
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هفدهمین نمایشگاه بین المللی پول شانگهایعنوان نمایشگاه

بین المللی - تخصصینوع نمایشگاه

بازارهای مالی )بانک ها، بیمه ها، بورس ها، صندوق های سرمایه گذاری، تراست ها و ...(حوزه فعالیت نمایشگاه

شانگهای چین  - مرکز نمایشگاه های بین المللیمکان برگزاری نمایشگاه

VNU Exhibitions Asiaبرگزار کننده

شرکت بهاران تدبیر کیشنماینده انحصاری در ایران

22 الی 24 آذر ماه 98تاریخ برگزاری

www.moneyfair.orgوبسایت
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Shanghai International Money Fair 2019Exhibition Title

International – SpecializedExhibition Type

Financial Markets (banking, insurance, exchange, securities, mutual funds, 

futures, trust and etc.)
Scope of Event

Shanghai Exhibition Center, ChinaVenue

VNU Exhibitions AsiaOrganizer

Baharan Tadbir Kish Co.Iran Exclusive Partner

13 – 15 December 2019Date

www.moneyfair.orgWebsite

(+9821) 88179790 (15 Lines)Telefax

تاریخچه اطالعات نمایشگاه

Shanghai International Money Fair درباره
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شــرکت VNU چیــن بــا بیــش از 20 ســال ســابقه در برگــزاری 
جدیــد  ایده هــای  و  قدرتمنــد  شــبکه  دارای  نمایشــکاه 
ــر  ــوان پارتن ــه عن ــش ب ــر کی ــاران تدبی ــرکت به ــت. ش اس
بیــن المللــی و نماینــده انحصــاری ایــن رخــداد معتبــر 
ــزاری  ــابقه در برگ ــال س ــش از 15 س ــا بی ــران ب ــی در ای جهان
 KishINVEX  رویداد هــای بــازار ســرمایه ایــران از جملــه
می نمایــد. فعالیــت  المللــی  بیــن  و  داخلــی  ســطح  در 

مرکــز نمایشــگاه های شــانگهای در مرکــز ایــن ابــر شــهر 
و بــا امــکان دسترســی آســان از طریــق حمــل و نقــل 
ــگاه   ــز نمایش ــن مرک ــز، مهمتری ــن مرک ــرار دارد. ای ــی ق عموم
از  بســیاری  میزبــان  ســاالنه  کــه  می باشــد  شــانگهای 
اســت. المللــی  بیــن  نشســت های  و  نمایشــگاه ها 

info@baharantadbir.com :آدرس ایمیل
 )Lines 15( 02188179790 :تلفکس

http://www.baharantadbir.com:وبسایت

هرســاله صدهــا رســانه  چینــی و بیــن المللــی بــرای پوشــش 
خبــری نمایشــگاه پــول شــانگهای بــه این شــهر ســفر می کنند.

Baharan Tadbir Kish Co. and VNU Exhibitions 
Asia has formed an exclusive partnership for the 
promotion of 2 similar events in Iran and China, 
KishINVEX 2019 and Shanghai Money Fair 2019. 
As the exclusive partner of Shanghai Money Fair, 
Iranian participants can contact Baharan Tadbir Kish 
Co. for registration. Our experts will lead you from 
A to Z. 
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پوشش خبری محل برگزاری نمایشگاه

تماس با ما

برگزار کننده
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نشـانی دبیرخـانه: تهران، میدان آرژانتین، 
بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 

17، طبقه دوم
0 2 1 -8 8 1 7 9 79 0 : تلفکــس

دفتر کیـش: جزیره کیـش خیابـان خیـام، 
مجتمـع سارینـا 1، طبقـه دوم، واحـد 203

Address: Second Floor,No. 17., 
14th East St., Beyhaghi Blvd., 
Argentina Sq., Tehran, Iran.
Tel/Fax: +98 (21) 88 17 97 90
Kish Office: Unit 203, 2 Floor, 
Sarina 1 Building, Khayam St., 
Kish Island, Iran

www.baharantadb i r.com

Email: Info@baharantadbir.com 

Telefax: +982188179790 (15 Lines) 

Website: Baharantadbir.com
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