دبیرخانه دائمی ایکوبیگ برگزار میکند
تور آموزشی-علمی بازدید از سیو پنجمین نمایشگاه فناوری اطالعات"جیتکس"

 82مهر الی  1آبان 1931
تلفن 181-23919111 :

فکس 181-23919119 :

Companies you will visit:

 معرفی نمایشگاه
نمايشگاه فناوری اطالعات” “GITEXكه از اختصار نام” “Gulf Information Technology Exhibition
به وجود آمده است ،امسال سی و پنجمین دوره خود را از تاريخ  62لغايت 03مهرماه  ،4031در كشور امارات متحده
عربی و در شهر دبی ،با حضور غرفهدارانی از كشورهای مختلف جهان برگزار خواهد كرد.

اين نمايشگاه كه امسال كار خود را با شعار "آینده وابسته به اینترنت است" آغاز خواهد نمود؛ بدون شک يکی
ازمهمترين رويدادها برای رهبران و اعضای فن آوری اطالعات و ارتباطات در سراسر جهان است .در طول اين
نمايشگاه ،تحوالت كنونی و آينده  ICTهمراه با روشهای قابلتوجه و مورداستفاده در صنعت فناوری مورد بررسی
قرار خواهد كرفت .انتخاب كسبوكار پرسود  ICTو تبديل شدن آن به يک قطب قدرتمند در امور مالی و
سرمايهگذاری در سراسر جهان ضامن رشد اين صنعت گرديده است .عالوه بر اين ،هفته فناوری جیتکس الهامبخش و
روشنگر كسبوكارهايی از اين دست میباشد .در اين نمايشگاه میتوانید غرفههای شركتهای سختافــزاری،
نـرمافزاری و مخابراتی نظیر،CISCO ،AT&T ،INTEL ،DELL ،ORACLE ،GOOGLE ، MICROSOFT :

 ،LENOVO ، REDHATاتصاالت و ديگر موارد را ببینید .برنامههای كاربردی موبايل ،محتوا ،روشها و رسانههای
ديجیتال و خدمات و همچنین ديگر تجهیزات تکنولوژی در اين نمايشگاه مورد بررسی قرار میگیرد.
به اعتقاد كارشناسان ،با نگاه به روند رشد ساير كشورها ،میتوان مسیرتوسعه  ICTكشور را تا حدی جلو برد ،به
نحوی كه حمايت از حضور شركتهای ايرانی در نمايشگاههای بینالمللی میتواند نقطه آغازين اين راه باشد.
در حاشیه نمايشگاه جیتکس ،كنفرانس های متعددی نیز در حوزه نفت و گاز ،بانکداری و مالی ،آموزشی و بهداشتی
برگزار خواهد شد.

 هدف از برگزاری
هدف از برگزاری تور علمی -آموزشی نمايشگاه
جیتکس ،بازديد از آخرين دستاوردهای فناوری
نوين ارتباطی به منظور ارتقای كسب و كار،
آشنايی بیشتر با محصوالت ،تحوالت و تجهیزات
الکترونیکی میباشد.
همچنین شركتكنندگان طی بازديد از اين
نمايشگاه و غرفههای آن ،با متفکرين جهانی از
شركتهای پیشرو در جهان از جمله نمايندگانی
از فیسبوک ،كوكاكوال ،بوئینگ BP ،و وودافون
آشنا خواهند شد.

 هزینه ثبتنام
هزينه ثبتنام برای هر نفر مبلغ  62/633/333ريال ،بابت ارائه خدمات به شرح ذيل میباشد:
-

بلیط رفت و برگشت با پرواز ايرباس ماهان و ويزا

-

بازديد از شعبه مدرن  61ساعته بانک تجاری دبی ”“CBD

-

اقامت در هتل  1ستاره امارات گرند

-

 0وعده صبحانه 6 /وعده ناهار

-

بازديد از نمايشگاه  GITEXبه همراه بلیط ورودی و

-

سرويس رفت و برگشت فرودگاه

سرويس رفت و برگشت

 برای كسب اطالعات بیشتر و ثبتنام ،از طريق دبیرخانه دائمی ايکوبیگ با شماره تماس 364-23040441
اقدام فرمايید.

برای كسب اطالعات بیشتر و ثبتنام ،با
دبیرخانه ايکوبیگ تماس حاصل فرمائید.
تلفن364-23040441 :
دورنگار364-23040340 :
www.icobige.ir
info@icobige.ir

