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 نام خدای مهربانبه

 فراخوان نمایشگاه تخصصی

 دستاوردهای صنعت  اسباب بازی ایران)به صورت مجازی(

 ششمین جشنواره ملی اسباب بازی

    

ن جهاا ی از کشاور یایب باه دیکار کشاورها     و انتقاا  ایاب بیمااری     ساا  گششاته  از زمستان  کرونا با شیوع بیماری

ست ای ا شرایط به گونه اگریه در حا  حاضر ؛گرفت قرار تاثیر تحت جوامع فرهنکی و اجتماعی اقتصادی، ساختارهای

توانناد در   مای  جاوامیی   بحاران در ایب  .بحران روبرو هستیم اقتصادی نیز با  های که عالوه بر حوزه سالمت در زمینه

ابیااد ییادا و   و اصاولی   الزم ریازی  برناماه  باا  کاه  باشاند اثرگاشار   و دهناد  به بقاای خاود اداماه    دنیا اقتصادی یرخه

 داده وبا شرایط فیلی خود را سازگار کنند. قرار توجه مورد کرونا یسا دوران در را توسیه و شکوفایی ینهان

المللی و همچنیب کاهش تمایل مردم به مصار  کااالی وارداتای و کااهش      روابط بیبدرکشور ما نیز به دلیل کاهش 

واردات کاال از کشورهای درگیر با بیماری کرونا، به ویژه کشور ییب، فرصت مناسبی برای تولید محصوالت و کاالهاای  

 ایرانی فراهم شده است.

تولیدکننده داخال  استفاده شود، حمایت حداکثری از منظور جایکزینی تولیدات داخلی  به  اگر از ایب فرصتدر نتیجه 

تبدیل باه فرصاتی منتانم شاده      "جهش تولید"یدید آید. از ایب رو کرونا برای ما در سا   "جهش تولید"در سا  

 سهم بازار بی نظیری را برای رونق کسب و کار تولید کننده ایرانی رقم بزنیم. داخلی با جایکزینی تولیداست تا 

هایی که سابب   های کرونایی است. محدودیت ایم، محدودیت هایی که با آن روبرو شده اما در حا  حاضر یکی از یالش

های بهداشتی قرار بکیرد. عدم حضور در سطح  ها و یروتکل شده است، رفتارهای اجتماعی ما در یاریوب دستورالیمل

هایی اسات کاه ماا ملازم باه رعایات آن        ه. محدودیتهای فیزیکی و غیر های غیر ضروری،کاهش تماس شهرها، تجمع

 هستیم تا بتوانیم سالمت دیکر شهروندان را حفظ کنیم. 

های بهداشتی و با هد  جلوگیری از انتقا  ویروس، امکان برگزاری هرگوناه فیالیات    رو به منظور رعایت یروتکل از ایب

رویادادهای ایاب   اری زر گرفتب موارد فاو  و اهمیات برگا   با در نظرو   حضوری و برگزاری نمایشکاه وجود ندارد؛ از ایب

 برگزار می شود. ایب رویداد، وازطریق وبسایت اختصاصی مجازیصورت  هب"جشنواره ششم"ینینی،
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به صورت ملی و در سراسر شود   باعث میویژگی مهم ایب دوره جشنواره برگزاری آن به صورت مجازی است که 

ه و مشارکت دوستداران و فیاالن ایب صانیت باشاد. ایاب دوره اگریاه با     در دسترس  طور جهان  کشور و همیب

جهاش  »با رویکرد حمایت از کاالی ایرانای و تحقاق شایار ساا      برگزار خواهد شد ولی همچنان  صورت مجازی

فیااالن  و باازی   گشاران در حوزه اساباب  و با هد  برقراری ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان و سرمایه« تولید

باازی از تماامی    به همیب منظور، دبیرخانه ششمیب جشنواره ملی اسباب.شود میحوزه کودک و سرگرمی برگزار 

مند به نمایش  کند تا تولیدات خود را برای مخاطبان عالقه بازی ایرانی دعوت می تولیدکنندگان و طراحان اسباب

میرفای  بخاش اسات مانناد نمایشاکاه تخصصای،       هاای ییشایب شاامل یناد     بکشارند. ایب دوره نیز مانناد دوره 

هاای   بازی ایرانی، نمایشکاه میرفی سازمان و نهادهای ترویج کننده بازی و برگازاری نشسات   دستاوردهای اسباب

ای در دساترس   الملل که همه ایب موارد در قالب وب سایتی تخصصی و کاامال حرفاه   علمی با حضور اساتید بیب

 گیرد ر میعموم و متخصصان ایب حوزه قرا

؛بخش عروسک ها های ایرانی  بازی تخصصی اسبابنمایشکاه  بازی، های مهم و اصلی جشنواره ملی اسباب از بخش

های ییشایب   و مانند دوره (ر شودزاصورت مجازی برگ هطبق برنامه قرار است ب همکی فروشکاه مجازی است)که و

فروشاکاه  فروش محصوالت قابل ارائه در  و صنفاندرکاران ایب  با حضور دست ایب صنیتردهای اومیرفی دستبه 

  . یردازد می مجازی

 تخصصی به صورت مجازی نمایشگاه برگزارى اهداف 

   بازی ایران به مخاطبان در کل کشور و سایر کشورهای جهان های صنیت اسباب وانمندیو ارائه تمیرفی 

  در سراسر کشور   بازى ایرانی اسباب تولیدکنندگان مختلف میرفى 

 مناسب یلتفرمی ایجاد بازی در بستر فضای مجازی و صنیت اسباب گوناگون هاى بخش فیاالن آوردن هم گرد 

 بازی ایران دستاوردهای صنیت اسباب و ها ارائه توانایى و میرفى برای

 گشاران تولیدکنندگان و سرمایهها به  نمونه و ها طرح ها، ایده میرفى براى مناسب فضاى ایجاد 

  باازى  اساباب  باازار  در ایاب صانیت   رقاابتی  و تالش برای ارتقاء سهم بازى اسباب صنیت ایجاد زمینه توسیه 

 کشور

  داخلى و تحقق شیار  گشاران سرمایه و یردازان ایده تولیدکنندگان، از یشتیبانى و ایرانى کاالى از حمایت

 "جهش تولید"سا  

 بازی    برقراری ارتباط مخاطبان با تولیدکنندگان اسباب 
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 شرایط شرکت در نمایشگاه تخصصی 

کلیاه  گشاشاته و از  را باه نماایش    "اساباب باازی ایرانای   "دبیرخانه جشنواره بر آن است که کل ظرفیت تولیاد  

بازی حضور دارند، دعوت به شرکت  ها در بازارهای داخلی و خارجی اسباب تولیدکنندگان ایرانی که محصوالت آن

 "نمایشاکاه تخصصای  "در تنها با در نظر گرفتب ماوارد زیار   تواند  . هر تولیدکننده میدر ایب جشنواره می نماید 

 بازی شرکت کند.   ششمیب جشنواره ملی اسباب
 .بوده و محصو  تولید داخل باشد  داخل کشوربازی  باید از تولیدکنندگان اسباب هکنند شرکت -1

 )کاالی ایرانی( 

 های فرهنکی داشته باشد.  نباید منایرت ارائه شدهمحصوالت  -2

امساا  حضاور داشاته باشاند کاه در        "فروشاکاه اساباب باازی مجاازی    "توانند در  تولیدکنندگانی می -3

 د. هم شرکت کنن "نمایشکاه تخصصی"

 

 نحوه ثبت نام در نمایشگاه تخصصی و بخش فروشگاه 

 

بااازی بااه نشااانی  گاااه ششاامیب جشاانواره ملاای اسااباب  تواننااد بااا مراجیااه بااه وبتولیدکنناادگان عزیااز ماای

irantoyfestival.ir  و اقادام   بپردازنددر بخش نمایشکاه تخصصی به تکمیل یروفایل و بارگشاری اطالعات

 به ثبت نام اولیه در ایب نمایشکاه کنند. 

شود( و درخواست تولیدکنندگان برای حضور  فرایند ثبت نام با تکمیل فرم ییش ثبت نام )که به ییوست ارائه می

همکااران ماا در کمیتاه تخصصای باا        هاای الزم  ارزیاابی و بررسای   و بید از ثبات ناام اولیاه،    آغازدر نمایشکاه 

    گرفته خواهد شد .تماس  و رفع نواقص احتمالی ها تولیدکنندگان برای تایید نهایی اطالعات آن
 

 زمان ثبت نام در نمایشگاه تخصصی  

 است.  1399اسفند ماه سا   11بهمب ماه لنایت 28زمان برگزاری نمایشکاه تخصصی 

 است.    ۱۳۹۹ماه لغایت هفدهم بهمن سال  بهمن سومنام برای حضور در نمایشکاه تخصصی از  شروع ثبت -

 یکاانون یارورش فکار   کلیه اطالعات مورد نیاز برای انجام مراحل ییش ثبت نام و ثبت ناام نهاایی در وب گااه    

 و همیب طور وب گاه جشنواره به اطالع تمامی فیاالن و عالقه مندان خواهد رسید. کودکان و نوجوانان

توانید باا شاماره   در صورت بروز هر گونه سوا  و ابهام در باره نمایشکاه تخصصی و فروشکاه مجازی جشنواره می

 در ارتباط باشید.   "آقای فرهاد طاهر نژاد"با  0۹02۳8۹04۱0تلفب 
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 تکمیل پروفایل تولیدکنندگانبارگذاری تصاویر و  

توانید یس از ثبت اطالعات اولیه در وب گاه جشنواره، لیست محصاوالتی کاه قارار اسات در نمایشاکاه       شما می

تخصصی به نمایش گشاشته شود را بارگشاری کنید.برای  بارگشاری محصوالت کافی است در ادامه ثبت نام اولیه، 

 عکس محصو  را بارگشاری کنید.نام محصو ، مشخصات محصو  و همچنیب 

در صورتی که هر یک از محصوالت شما قرار است در فروشکاه به فروش برسد، کافی است گزینه فروشاکاه را در  

 کنار نام محصو  خود فیا  کنید.

 مسئولیت تمام اطالعات مندرج در صفحه محصو )نام، شرح و عکس( محصو  به عهده تولید کننده است.

 هزینه ثبت نام 

بازی مجازی مبالغ طبق تیرفاه زیار دریافات     صورت تمایل به شرکت در نمایشکاه تخصصی و فروشکاه اسبابدر

 شود. می

 

 سه محصول بیشتر برای یک تا سه محصول

 هزار تومان 50هزارتومان ورودیه و به ازای هر محصول  500 هزار تومان ورودیه 500
 

 ورودیه و مستقل از تیداد محصو  است . هزار تومان 500ایب مبلغ فقط شامل  ها عروسک در بخش 

 ملزم به حضور در بخش تخصصی هستند"بازی مجازی فروشکاه اسباب"کنندگان در  شرکت" 

 نمایشگاه مجازی  

ای کامل مبنی بار تاییاد نهاایی و محاسابه مبلاغ یرداختای و        بید از تکمیل ثبت نام برای  تولیدکننده اطالعیه

 شود. ارسا  میاطالعات یرداخت 

را طباق مصاوب دبیرخاناه    " بازی مجازی فروشکاه اسباب"تولیدکننده موظف است کاالهای تایید شده در بخش 

ارساا   کننده به همراه سه نسخه فاکتور تهیه و باه انباار جشانواره     روی قیمت مصر  ٪40تخفیف جشنواره با 

 یایان جشنواره را دریافت کند. نهایی درو رسید انبار برای تسویه حساب   نمایند

  تخفیف صادر می گردد30فاکتور برای بخش عروسک های ایرانی با %. 

 

 های نمایشگاه تخصصی جشنواره ششم)مجازی(  ویژگی 

 تماامی .بود خواهد ایران بازی اسباب کنندگان تولید  میرفی مرجع تریب بزرگ امسا  تخصصی نمایشکاه 

 بارای  مناسابی  فرصات  و ماند خواهد باقی یکسا  مدت به جشنواره درتارنمای شده بارگشاری اطالعات
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 در باودن  مجازی دلیلعالوه بر آن   .شوند مند بهره همدیکر تجربیات و مزایا از تا بود خواهد ها مجموعه

 ویاژه  باه  کشاورها  ساایر  فیااالن  باه  میرفای  بارای  تدابیری حتی و داشت خواهد مخاطب کشور سراسر

 خواهد شد. گرفته نظر درآینده در ایران همسایه کشورهای

 مجموعاه در وب گااه    شاود،هر  مای  برگزار مجازی صورت به تخصصی نمایشکاه امسا  اینکه به توجه با 

 اطالعاات  کلیاه  صافحه  ایب در که داشت خواهد ویژه صفحه یک تخصصی نمایشکاه بخش در جشنواره

 مخاطباان  و شود می گشاشته نمایش از واحد تولیدی بهو تاریخچه ای مختصر  خدمات و تولیدات از اعم

و یا بید از جستجوی مصاو  ماورد   .شد خواهند آشنا کامل طور به تولیدکننده آن با ساده کلیک بایند

)در صورتی  .نظر در صفحه تولید کننده با یک کلیک به قسمت فروشکاه و خرید محصو  هدایت  شوند

  نیز مشخص شده باشد(که محصو  برای شرکت در فروشکاه 

  تبلیناات  کاه باا   باود  خواهاد  صاورت  ایاب  باه  دبیرخاناه  ریزی برنامه قبل های دوره نیز همچون امسا 

جهات   منادان  وعالقاه  مخاطباان  بارای  مناسابی  رساانی  اطالع ؛محیطی و ای رسانه مختلف های دربخش

 .شرکت وبهره مندی از جشنواره انجام یشیرد

 سانی  گاروه : جمله از دیکری های بندی دسته شان، تولیدات براساس تولیدکنندگان بندی دسته بر عالوه 

 ایاب . اسات  شاده  گرفتاه  نظر در سایت در نیز دیکر موارد سایر و ها آن قیمت محصو ، نوع محصوالت،

 .شوند می ارزیابی فیالیت اساس بر بندی دسته از یس ها مجموعه

 

 بازی دبیرخانه ششمین جشنواره ملی اسباب

 کمیته نمایشگاه تخصصی


