
  

  عنوان نمایشگاه
  نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،تجهیزات،تاسیسات،سیستمهاي سرمایشی و گرمایشی  هجدهمین    

  پنجمین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، اسانسور و ماشین آالت وابسته    
  نهمین نمایشگاه تخصصی کاشی،سرامیک،سنگهاي تزئینی،چینی و شیرآالت بهداشتی

 GOLBUILDEX  برند

  1399ماه   آبان 30لغایت  27      زمان

  
  
  
  
  

  اهداف برگزاري

  
ایجاد مثلث ارتباطی تحصصی بین مشارکت ،  صنعت ساختمانبستر سازي براي توسعه سرمایه گذاري در بخش 

یی هاارایه راهکار) و برگزار کنندگان(نمایشگاهها) ، کنندگان( تولیدکنندگان) ، بازدید کنندگان(طراحان و سازندگان
 ، کشف خالقیت واحدهاي تولیدي در جهت تغییر فرهنگ سنتی به فناوریهاي نوین،  بهینه سازي مصرف انرژيجهت 

ایجاد فرصتی مناسب براي نمایش توان  ،ایجاد بستري جهت آشنایی دست اندکاران این صنعت با فناوریهاي نوین ساختمان
صنعت  انبوه سازانرایه فرصت هاي حمایتی جهت استفاده ا ،شرکتهایی که قدرت رقابت در بازارهاي قوي داخلی را دارند

معرفی محصوالت و دستاوردهاي نوین در خصوص ارتقا سطح کیفی زندگی شهروندان  ،باهمکاري سازمانهاي مرتبط ساختمان 
دي و اي تولیواحدهمعرفی  ،فرصتی جهت ایجاد بازار رقابتی میان شرکتهاي حاضر ،و ایجاد بازار رقابتی میان شرکتهاي وابسته

افزایش مشارکت هاي اجتماعی نهادهاي همسو در  ،صادراتی فعال به مصرف کنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان
صنعت ساختمان با اداره کل راه و شهرسازي استان، اداره نظام مهندسی ساختمان استان گلستان و استانهاي همجوار،انجمن حوزه 

 تی استان، شهرداري گرگان،بانک مسکن،انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استانصنفی شرکتهاي ساختمانی و تاسیسا
  استان گلستان   ساختمانبرندسازي صنعت 

  

  گلستان،تهران،خراسان،مازندران،تبریز: استان 5 از تولید کننده و صنعتگر شرکت 45  مشارکت کنندگان

  متر مربع فضاي مسقف نمایشگاهی 4000  متراژ نمایشگاه

  درصد مشتریان قدیم 40درصد مشتریان جدید                   60  مشتریان

  زمینه فعالیت
  مشارکت کنندگان

 و ماشین آالت سیستمهاي سرمایشی و گرمایشی،  درب و پنجره تجهیزات ساختمانی،  تاسیسات و  گروه کاالیی :
  ،  کاشی و سرامیک،  سنگهاي تزئینی،  چینی و شیرآالت بهداشتی  وابستهوابسته، آسانسور و ماشین آالت 

  نهادهاي مرتبط

،  اداره کل راه و شهرسازي سازمان توسعه تجارت ، سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ، استانداري استان گلستان
، اداره نظام مهندسی ساختمان استان گلستان،  انجمن صنفی شرکتهاي ساختمانی و شهرداري گرگان استان گلستان، 

نقالب اتاسیساتی استان گلستان،  بانک مسکن،  انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان،  بنیاد مسکن 
  استان ،صنایع و معادن و کشاورزي ،  اتاق بازرگانیگلستان یصنعت يشرکت شهرکهااسالمی گلستان ،،

  مخاطبان

مقامات دولتی، شهرداري، اتحادیه ها و تعاونی ها، شرکت هاي تعاونی ساختمانی، پیمانکاران، معماران، طراحان داخلی،  
مقامات عالی رتبه و صاحبان کسب و کار، تجار محلی، نمایندگان شرکت هاي بین المللی، شرکت هاي ساختمانی، 

، تجهیزات ساختمانی، ، تولید کنندگان انبوه ساز، برنامه ریزان شهري، ، بازار ساخت و ساز، مهندسین مهندسین مشاور
  دانشجویان رشته هاي مرتبط ساختمانی، نشریات ،، آسانسور، ، مهندسین و طراحان توزیع کنندهشرکت هاي 


