


نام نمایشگاه: 
  زمان برگزارى:

  مکان:

 سرامتک (نمایشگاه بین المللى تکنولوژى سرامیک)
  15 تا 18 شهریور 96 - 6-9  سپتامبر 2017 

  محل دایمى نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان - پل تاریخى شهرستان

CeramTech 2017
  Date: 6-9 September 2017
  Place: Isfahan   - Iran

باتوجه به همزمانى برگزارى نمایشــگاه سرامتک اصفهان با چهارمین کنگره ســرامیک و چاپ دیجیتال که توسط نشریه سرامیک و ساختمان برگزار 
Jaume شــود و حضور کارشناسان و اندیشمندان صنعت سرامیک دنیا از جمله اساتید دانشــگاه بولونیا، مرکز تحقیقات سرامیک بولونیا، دانشگاه Jaume شــود و حضور کارشناسان و اندیشمندان صنعت سرامیک دنیا از جمله اساتید دانشــگاه بولونیا، مرکز تحقیقات سرامیک بولونیا، دانشگاه Jaume در  مى
کاســتیون، مرکز تحقیقات سرامیک اسپانیا و تنى چند از اساتید و متخصصین حرفه اى داخلى صنعت کاشى و سرامیک کشور، مالقات هاى تجارى در  این 
نمایشــگاه، مکمل بار علمى و تحقیقاتى کنگره سرامیک خواهد شــد. اصفهان باتوجه به جاذبه هاى توریستى، وجود فرودگاه با پرواز بین المللى، موقعیت 
و همین آالت و همین آالت و همین طور مواد جغرافیایى مرکزى، نزدیکى به خوشه صنعتى آجر ایران و کارخانجات کاشى و سرامیک و شرکت هاى تامین کننده تجهیزات و ماشین
معدنى در منطقه، نزدیکى به منطقه خوشه صنعتى کاشى و سرامیک از جمله یزد، میبد، اردکان و نایین، وجود امکانات نمایشگاهى مطلوب و ... این منطقه 
را براى برگزارى نمایشــگاه تخصصى در این صنعت مناسب مى ســازد. باتوجه به تمهیدات درنظر گرفته از جمله سرویس هاى رایگان رفت و آمد روزانه از 

منطقه یزد  و میبد به اصفهان، انتظار مى رود که این نمایشگاه با بازدید حرفه اى متخصصین و صنعتگران از سراسر کشور مواجه شود.

We kindly invite you to promote your products in CeramTech exhibition (Ceramic Technology exhibition). CeramTech
is an International ceramic exhibition which will be hold on 6-9 September 2017 in Isfahan International Fair ground - 
Iran. we will organize 4th edition of Ceramic and digital printing congress in the same time in Isfahan too. The congress 
will be hold in the morning and the exhibition in the afternoon till night for 4 days.
Coincidence with the Ceramic Congress, the good condition of Isfahan international fairground, exis ting of international 
airport in Isfahan with direct flights, short dis tance between Isfahan and clus ter of Iran tile & Ceramic (Yazd-Mey-
bod-Ardakan) and also Isfahan clus ter of heavyclay and Brick indus try, very low cos t for the companies to be attend in 
the fair (25% of the other Iranian local Fair cos t in Tehran or Yazd) and very interes ting Touris t Attractions of Isfahan 
are very important factors to have a very good international ceramic fair in Isfahan city.

نمایشگاه CeramTech اصفهان



موضوعات و امکانات نمایشگاه CeramTech اصفهان

موضوعات نمایشگاه:
تکنولوژى تولید کاشى هاى سایز بزرگ
کوره هاى تولید کاشى هاى سایز بزرگ

ماشین آالت چاپ دیجیتال
تکنولوژى و خدمات چاپ دیجیتال

جوهرهاى چاپ دیجیتال
طراحى چاپ دیجیتال

ماشین آالت تولید کاشى و سرامیک
ماشین آالت و تکنولوژى تولید انواع آجر

ماشین آالت تولید چینى بهداشتى و مظروف

شرکت هاى پخت سه
کوره ها و پخت

مواد اولیه صنعت کاشى و سرامیک
مواد معدنى صنعت کاشى و سرامیک

رنگ و لعاب
حمل و نقل و بسته بندى

خدمات فنى مهندسى
خدمات نصب کاشى و چسب کاشى

قطعات یدکى صنعت کاشى و سرامیک
بازرگانى ها و شرکت هاى خدماتى

Subject of the fair:
Big slab tile production plants.
Kilns for big slab tile production.
Digital printing machineries, inks and design.
Heavy clay and brick production machineries.
Raw material and minerals for ceramic indus try.
Glaze, pigment and additives for tile and brick.
Sanitaryware and Chinaware production lines.
Ceramic tile production machineries.
Adhesive and grout for tile.
Technical support and spare part.
Trading and Engineering support.

سالن با امکانات صوتى تصویرى بین المللى

جاذبه هاى توریستى

نزدیکى به خوشه 
صنعتى آجر ایران

فرودگاه بین المللى با پرواز مستقیم

مرکز نمایشگاهى با امکانات مناسب

S tandard trade fairground.

Simultaneous Interpretation and 
Translation Equipment

Touris t attraction

International airport

Daily transport to Yazd

Why Isfahan and CeramTech exhibition?

Easy acsess to Yazd - 
Meybod - Arddakan

Easy acsess to 
Isfahan clus ter of heavy 

clay in Iran

سرویس روزانه از یزد

نزدیکى به خوشه کاشى ایران - یزد میبد

حضور مراکز تحقیقاتى سرامیک Centro Ceramico Bologna و ITC اسپانیا




