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به نام ایزد یکتا

با سالم و احترام
علم و فناوری به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های پیشرفت بشری ،محصول تالش فکری و جمعی
متخصصین و صاحبان دانش در سراسر کشور بوده و همگی در تولید و اشاعه آن نفش ایفا می نمایند.
توسعه و گسترش تکنیک و فناوری و توسعه فراگیر مستلزم مشارکت و فعالیت جمعی همه فعاالن
صنعت ،تکنولوژی و علم ،در چارچوب تعامل و تبادل دانش و تجربیات محقق خواهد شد.
استان گلستان با بهره مندی از ظرفیت باالی علمی و وجود استعدادهای فراوان امسال نیز شاهد برگزاری
نهمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر ،ماشین ها ی اداری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،رسانه های
دیجیتال و تراکنش استان گلستان با عنوان  GOLNEXT 2019و در راستای معرفی توانمندی های
متخصصین و شرکتهای مطرح  ،با حضور مقامات و مسئولین کشوری از  03آبان الی  0آذر  8031در محل
دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گلستان خواهد بود.
شرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه با سابقه طوالنی در امر برگزاری نمایشگاه ها و سایر
رویدادهای داخلی و خارجی به عنوان مجری این دوره نمایشگاه ،مفتخر خواهد بود تا از آن مجموعه
وزین دعوت به عمل آورد تا با حضور ارزنده در این رویداد بزرگ ،ضمن معرفی محصوالت و توانمندی
های ارزشمند خود با هم افزایی هرچه بیشتر ،زمینه موفقیت در نیل به توسعه علمی و صنعتی که زیربنای
توسعه همه جانبه کشور است را مهیا سازیم.
لذا ضمن ارسال اطالعات این نمایشگاه ،خواهمشند است جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های
 66223320و  368 – 66223328تماس حاصل فرمایید.
با تقدیم احترام
مدیر عامل
سید علیرضا پیشگویی
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در دنیای کنونی کمتر کشوری است که تجربهای در زمینه گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق مختلف شهری و
روستایی کشور خود نداشته باشد .از این رو بسیاری از متخصصان یا صاحبنظران مسائل توسعهای در کشورهای در حال
پیشرفت معتقدند استفاده صحیح از فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش فنون و روشهای نوین میتواند بر بهبود کیفیت
زندگی و میزان تولیدات گوناگون آن سرزمین بیفزاید .گسترش وسایل ارتباطی ،سهولت دریافت پیام از رسانهها و دسترسی
کافی و به موقع به اطالعات ،بیشک اثرات زیادی بر کیفیت زندگی انسانها در هر نقطه از کره خاکی خواهد داشت است.
همه ساله نمایشگاه های مرتبط با فناوری اطلالعات و ارتباطات در راستای نمایش توانمندی در عرصه طراحی ،ساخت و
تولید و پشتیبانی از محصوالت و خدمات صنایع الکترونیکی ،کامپیوتر و رسانه های دیجیتال ،بانکداری الکترونیک و  ...با
حضور گسترده و چشمگیر دستاندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در سراسر کشور و در زمان های مختلف برگزار میشود
که این مسأله بیانگر اهمیت و نقش فناوری های نوین در تمام عرصه ها می باشد .
استان گلستان نیز با پتانسیل باالی خود و دارا بودن جوانانی توانمند  ،متخصص وپرتالش در حوزه علم و فناوری  ،بستر الزم
برای برگزاری این رویداد مهم را در استان فراهم داشته و امید است با حمایت های مدیران و مسئوالن استان و حمایت دولت
محترم در این سال نیز ،گام ارزشمندی در راستای رونق اقتصادی و اشتغال استان برداشته شود.
در این راستا شرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه بعنوان مجری این نمایشگاه قصد دارد با رویکردی متفاوت خدمات
ویژه ای را جهت هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد و حضور بیشتر مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در این نمایشگاه
ارائه نماید.

اهداف کلی برگزاری نمایشگاه


معرفی محصوالت و توانمندی های سازمانها  ،شرکتها و متخصصین



جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح های اشتغالزایی استان در حوزه های مرتبط



ارتقای سطح تعامل عمومی با حوزههای فناوری اطالعات ،ارتباطات و تجارت الکترونیک



معرفی بازارهای بالقوه و فعالیت در حوزه های مرتبط با عنوان نمایشگاه



معرفی خدمات نوین استارت آپ ها و فناوری های جدید



توسعه مبادالت بازرگانی و تجاری استان گلستان با سایر استان ها



آموزش در جهت ارتقای سطح دانش فنی و تجاری مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان



ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی در بستر الکترونیک



توسعه اشتغال از طریق توسعه صنایع و خدمات موضوع نمایشگاه



تعامل سازنده میان مدیران و تصمیم سازان حوزه های مذکور و هم افزایی در ارائه خدمات



ارتقای سطح دانش عمومی در حوزه های مرتبط با موضوع نمایشگاه از طریق برگزاری انواع کارگاههای آموزشی



معرفی توانمندی رسانه های دیجیتال فعال در کشور



معرفی بسترهای موجود و توانمندی شرکت ها در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش



ایجاد زنجیره ای کاربردی میان صنعت و تکنولوژِی در راستای ارتقای سطح کیفی محصوالت و خدمات
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گروه های کاالیی و خدماتی مرتبط


اپراتورها و ارائه دهندگان سرویس های مخابراتی



شرکت های فعال در حوزه تراکنش های مالی



شرکت های ارائه دهنده خدمات در بستر فضای مجازی



ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده در حوزه تراکنش های مالی



شرکت های فعال در حوزه دامنه و میزبانی وب  ،سرور های مجازی و اختصاصی



تولید کنندگان و ارائه دهندگان نرم افزارها و برنامه های کاربردی



تولیدکنندگان و ارائه دهندگان سخت افزارها و زیرساخت های ارتباطی



سازمان ها و نهادهای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک



تولیدکنندگان و تامین کنندگان ماشین های اداری



مشاوران و ارائه دهندگان راهکارهای هوشمندسازی



استارتاپ های فعال در حوزه های مرتبط با این رویداد



تامین کنندگان و تعمیرکنندگان تلفن های همراه



موسسات علمی پژوهشی تحقیقاتی و نشریات تخصصی ،دانشگاه ها و مراکز آموزشی ،انجمن ،اتحادیه ها و
سازمان های داخلی و خارجی



شرکت های فعال در طراحی و پیاده سازی وب سایت ها و اپلیکیشن ها



شرکت های فعال در حوزه تبلیغات  ،چاپ  ،بازاریابی دیجیتالی و فعالیتهای وابسته



کارگزاری ها و شرکت ها و موسسات فعال در بازار سرمایه و بورس



شرکت های فعال فناوری اطالعات در حوزه مالی و سرمایه گذاری



رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی(تصویری ،نوشتاری و گفتاری)



شرکت هال فناوری اطالعات و ارتباطات فعال در حوزه بازاریابی ،تبلیغات و چاپ و رسانه های دیجیتال



فعالین حوزه فروش و تجارت الکترونیکی



فعالیت ها وپژوهش های علمی وتحقیقاتی ،نشریات تخصصی ،تولید کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات
نمایشگر ،صدا ،سیستم های نمایش و نورپردازی



رسانه های اجتماعی دیجیتال



سازمان ها و موسسات مرتبط با موضوع نمایشگاه و صنایع وابسته
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