رویدادیبرای تحول:
رویداد هم افزایی برای مدیریت ایران در اولنی دوره برگزاری خود قصد دارد تا حلقه وصلی میان
مدیران کشور و شرکت ها،موسسات و گروههای مردمی باشد که دارای الگو ،ایده و محصولی برای
حل چالشهای اسایس ایران عزیزمان هستند.این رویداد مبدا تحولی بزرگ در روند حکمرانی و
حلنظامچالشهایکشورخواهدبود.شمابواسطهخدمت،محصولیاالگوییکهداریدمیتوانید
دربهبودمناسبات حکمرانینقشآفرینباشید.
اهداف ما در رویداد هم افزایی مدیریت ایران:
 -1گفتگو و شبکهسازی :ایجاد شبکهای گسرتده و با ارزشاز شرکت ها،موسساتو مجموعه
هایمردمیکارآمدوارتباطآنهابامسؤلنیویکدیگر
 -2مشارکت و همکاری :مشارکت مدیران با شرکت ها ،موسسات و مجموعه های مردمی
جهت رفع چالشهای اسایس حوزه تحت مدیریتشان به انضمام همکاری گروهها با
یکدیگرجهتتکمیلزنجریهخدماتشان.
 -3مردمی کردن ساختار مدیریت کشور :ورود ظرفیت باالی جوانان ،شرکت ها،موسسات و
مجموعههای برخواسته از مردم به عرصه حل چالشهای خرد و کالن کشور ضرورت امروز
مااستکهقصدداریمدربسرتاینرویدادبهاینهدفمهمدستیابیم.
 -4افزایش سرعت و دقت در حل چالشها :بهرهگریی مدیران کشور از مشاورهها و خدمات
شرکت ها ،موسسات و مجموعههای برتر ایران در حوزههای مختلف میتواند هم سرعت
عملوهمدقتنتایج راباالبربد.

 -5شناسایی چالشهای واقعی کشور در حوزه کالن و خرد :کشور ما سرشار از منابع خدادادی
و سرمایه است .از طرفی نزی عمده چالشهای کالن در پیش روی ما موجود است .مدیران
چه در ردههای کالن و چه در ردههای میانی با توجه به این چالشها این فرصت را دارند تا
پاسخهایمعتربیراازمیانخدماتوالگوهایشرکت هایبرترکشورپیداکنند.
 -6ایجادسامانهدائمی رویداد :سامانههمافزا بهشرکت ها،موسساتو مجموعههایمردمی
این امکان را میدهد تا با ایجاد مزی مجازی برای خود و تکمیل اطالعات رسانهای و تبلیغاتی،
خودرادرمعرضدیدصدهامدیر،مسؤلوسرمایهگذارقراردهند.شمابامراجعهبهسایت
همافزابهنشانی www.hamafzaevent.irمیتوانیداقدامبهثبتنامدرسامانهکنید.
یکرویدادخاص:
 .1حضور1000شرکتدانشبنیان،موسسهومجموعهمردمی
 .2حضورهزارانمدیردرسطحملی،منطقهای،استانیومحلی
 .3اولنیرویدادبا محوریتارتباطمدیرانومردمدرابعادکالن
 .4اتصالمدیرانباشرکتها،موسساتومجموعههایمردمیدربسرتسامانههمافزا
 .5بسرتسازیمناسببرای ایجاد آشناییوروابطهمکاریدربسرتهایمجازیو حضوری
 .6رشدوتوانمندسازیشرکتکنندگانومخاطبان
 .7شناسایی ظرفیتهای مدیرییت و مدیران دغدغهمند در مناطق محروم و ایجاد امکان برای
حلمسئلهها
 .8ارائه الگوهای حکمرانی در بسرت رویداد بعنوان اقدامی جدی و عملی پس از ابالغ فرمان گام
دومرهربانقالباسالمی

چرادراینرویدادشرکتکنیم؟
 .1فرصتعرضهخدماتبهمدیرانکشور
 .2ارتباطموثرباشرکتها ،موسسات،مجموعههایمردمی ومدیران
 .3جذبسرمایهگذار
 .4خلقبازار
 .5کانونتوجهرسانهها،مدیرانوسرمایهگذاران
 .6بهرهمندیازفرصت رویدادهای جانیب
 .7استفادهازمشاورهمتخصصنیحوزهمدیریتوتوسعهکسبوکار،بازاریابیو...
 .8استفاده از مزی خدمت جهت آشنایی با روند مجوزهای اداری و تسهیل در دریافت این
مجوزهابابهرهگرییازمشاورینوزارت خانهها
 .9مواجههبانوع خایصازنمایشگاه کهگفتگو رکناصلیآناست
 .10شناخنتمسائلو چالشهایمدیرییتکشور
 .11ایجادارتباطباشرکت هاوموسساتدیگرو ارتقازنجریهخدمات
 .12عرضهخدماتباکمرتینهزینهبهنسبتدیگرنمایشگاهوریدادها
فرصیتبزرگبرایمدیران
 .1شناسایی شرکتهای دانش بنیان ،موسسات و مجموعههای مردمی کارآمد برای حل
چالش های حوزهمدیریتخود
 .2استفادهازظرفیتجوانانمتخصصبرای رفعنیازها

 .3تحولدرمدیریتکشوروحرکتبهسمتبهرهگرییازنخبگانو جوانان
 .4سرعتعملبخشیدنبهروندحلچالشها
 .5افزایشبهرهوری درمشارکتباشرکتهاوموسساتکارآمد
هدفبلندمدتما:
ما در حال ایجاد بزرگرتین بسرت ارتباط نخبگان و جوانان با مدیران کشور هستیم تا چالشهای
خردوکلانکشوردر اینارتباطوهمکاریرفعگردد.
پاویونهای رویداد:
پاویون گفتگو :دراینبخشاز رویدادشماباهمکاران خود ،مسؤلنیو سایرشرکت هامیتوانیدبه
گفتگو برپدازید .در اینجا شما فرصت بسیار خوبی دارید تا به جذب سرمایه،اخذ پروژه و همکاری
مشرتکباسایرشرکت هابرپدازید.پسفرصت رااز دستندهید.
پاویون تجربه:در پاویون تجربه شما تجربیات و دانش دهها کارشناس خربه امور
بازاریابی،دیجیتال مارکتینگ،مذاکره و ...را به رایگان دریافت می کنید .همچننی در این پاویون
شرکت های صاحب ایده یا محصول خاص فرصت آنرا دارند تا با معرفی خدمات خود به جذب
سرمایهگذاران خصویصودولیتبرپدازند.
پاویونرشدوتوانمندسازی :یکمذاکرهتجاریموفق،یکقراردادخوبوشناختبازارهای کنونی
نیازمندداشنت دانش و مهارت های الزم است .ما در پاویون رشدو توانمندسازی از برترین اساتید
کشور در حوزههای مختلفبازرگانی،تجارت،گفتگوو مذاکره،رسانهو چندینبخش کاربردی دیگر
دعوت نمودهایم تا با حضور در رویداد ،مشاوره های کاربردی را بهشرکت ها و مجموعه های مردمی
ارائهدهند.

پاویون سرمایه گذاری :بواسطه حضور صندوقهای سرمایه گذاری و مدیران ارشد سازمان های
کشور در رویداد هم افزا فرصت بسیار مناسیب برای شرکت ها ،موسسات و مجموعههای مردمی
فراهم شده است تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت ،ایدهها و خدمات خود را توسعه دهند و یا به
فروش برسانند .ما با فراهم نمودن پاویون سرمایه گذاری به شما این امکان را میدهیم تا با
صندوقهای سرمایه گذاری و مدیران جلسات گفتگو برگزار نمایید و شانس خود را برای طرح
همکاریباآنهامحکبزنید.
پاویون مشاوره :بسیاری از شرکتها و مجموعههای مردمی در پیچ و خم ادارات و یا روند اخذ
مجوزها قرار دارند .ما سعی داریم تا در پاویون مشاوره با دعوت از کارشناسان مختلف سازمان ها
بهرتینمشاورهها رابرایاخذ مجوزهاوطینمودنروندهایاداریبهشماارائهدهیم.
پاویون رسانه :رسانه های پرمخاطب مجازی ،خربگزاریها،روزنامه ها و بخشهای مختلف رسانه
ملی این امکان ویژه را دارند تا در بخش اختصایص خود در رویداد استقرار یابند .ما در پاویون رسانه
سعی نموده ایم هم بسرت مجزایی برای رسانه ها آماده کنیم و هم شرکتها و مجموعه های مردمی را
برایهمکاریوگفتگوبهآنهامتصلنماییم.
پاویون معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان :معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان بعنوان
متولیدغدغههای جوانانکشورسعیداردتابا حضوردررویدادهمافزایی مدیریتایرانپای حرف
و دغدغه جوانان بنشیند و مسائل و مشکالت آنها را تا حد امکان رفع نماید .همچننی با طرح
همکاریو حمایتازآنها درمسریرفعمشکالتکشورگامیاسایسبهسویجوانگراییبردارد.
پاویون معاونت علمی ریاست جمهوری :معاونت علمی ریاست جمهوری با حضور در رویداد هم
افزایی مدیریت ایران سعی دارد تا در طول برگزاری رویداد مسائل و مشکالت شرکتهای دانش
بنیانوخالق را حلنمایدودرزمینههایگوناگونمشاورآنهاباشد.

مدیراندعوتشده:
معاونتهایریاست جمهوری
وزارتخانهها
استانداریها
بنیادها
شهرداریها
سازمانها
دستگاههای حاکمییت
شرکتهایبزرگصنعیتوتولیدیکشور
نهادهایمشارکتکنندهدررویداد:
نهادریاستجمهوری
وزارتفرهنگو ارشاداسالمی
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
بنیادفرهنگیخاتماالوصیا
استانداریتهران
شهرداریتهران
معاونت جوانانوزارتورزشو جوانان

سوالاتمتداول:
 .1رویداددرچهروزهاییودرکجابرگزارمیگردد؟
رویدادهمافزاییمدیریتایراندرتاریخ17تا19خرداد1401درشبستانمصالیتهرانبرگزارخواهدشد.باتوجهبه
همهگریی ویروس کرونا امکان بازدید عمومی در این رویداد وجود ندارد .عالقه مندان میتوانند با پیگریی
صفحاتمجازی و سایت رویدادازبخشهایمختلفآناطالعکسبنمایند.
 .2رویداددرچهساعاتیدایراست؟
رویدادازساعت9صبحلغایت18روز17تا19خرداد1401برقراراست.
 .3تداومرویداددربسرتسامانهچگونهاست؟
ما در سامانه رویداد هم افزایی مدیریت ایران به هرکدام از شرکت ها  ،موسسات و مجموعه های مردمی ،یک
فضایمجازیاختصاصخواهیمدادتابهطورپیوستهخدماتخودرابهروزنمایندومدیراندرروندارائهخدمات
و توسعه آنها قرار بگریند .در این سامانه ،رویدادبا تمام کم و کیف خود ادامه خواهد داشت و فرصیت مغتنم است
تابتوانیدبواسطهالگو،محصولیاخدمتخودچالشهزارانمدیرملی،منطقهای ،استانیومحلیرارفعنمایید.
 .4آیاامکاناختصاصغرفههایبزرگودکورسازیوجوددارد؟
شما در رویداد فضای اختصایص خود را دارید اما چهاردیواری به نام غرفه دراختیار شما قرار نمیگرید .ماهیت
رویداد اینگونه است که شما باید پیوسته با مدیران مختلف و همکاران و رقبای خود مذاکره و گفتگو نمایید پس
میبایست طراحیفضا بهگونهای باشدکه ایناتفاق رقم بخورد.اختصاص غرفه سببکاهش اثراینوجهسازنده
رویداد میشود .بنابرای ن توصیه ما این است که بجای توجه به غرفه بر روی توانایی مذاکره ،گفتگو ،نحوه پرزنت و
محتوایتبلیغاتیخودتمرکزنماییدتابهرههرچهبیشرتراازاینرویدادکسبکنید.
 .5آیاامکانشرکتبرایعمومدررویدادهایجانیبفراهماست؟
بدلیل ماهیت تخصیص نمایشگاه و همچننی دستورالعملهای بهداشیت برای پیشگریی از همه گریی کرونا
امکان بازدید عمومی فراهم نیست .اما شما میتوانید از شبکههای مختلف مجازی رویداد ما را دنبال کنید و در
جریاناخباروپخشهایزندهماقراربگریید.

 .6چهافرادیمیتواننددررویدادفضایاختصایصداشتهباشند؟
تمامیشرکتها،موسساتوگروههاییکهدردهحوزهمعرفیشدهصاحبایده،محصولیاخدمتخایصباشند
می توانند در این رویداد فضای اختصای داشته باشند .شما با توجه به شرایط و ضوابط رویداد میتوانید اقدام به
ثبتنامدرسامانهنماییدیاباشمارههای02188334054و 02188334053تماسحاصلفرمایید
 .7جلساتمذاکرهوگفتگوباشرکتهاومدیرانراچگونهمیتوانانجامداد؟
ما با در نظر گرفنت پاویون گفتگو امکانی فراهم آوردهایم تا شما بتوانید با شرکتهای مختلف و یا مدیران گفتگو
نمایید.همچننیدرفضایاختصایصخودنزیمیتوانیداقدامبهگفتگووبرگزاریجلساتنمایید.
 .8اخباررویدادرا ازچهطریقیمیتوان مشاهدهکرد؟
رویداد توسط رسانههای مختلف جمعی پوشش داده میشود .همچننی شما عالوه بر خربگزاریها و صفحات
خربی میتوانید با مراجعه به سایت رویداد و صفحات مجازی به آدرس زیر از جدیدترین اخبار ما اطالع حاصل
نمایید.
 .9چگونهمیتوانمفضایاختصایص خودرا طراحیکنم؟
شما حدود  15مرت فضای اختصایص در اختیار دارید که متناسب با بهرتین متدهای طراحی یعین افزایش مزیان
ارتباطبامخاطبطراحیشدهاست.درایننوعطراحیغرفهبهشکلمرسومنمایشگاهیوجودنداردبلکهشمابا
در اختیار داشنت فضای اختصایص میتوانید بیشرتینتمرکز خود را بر روی ارتباط با مخاطب قرار دهید .همچننی
فضایخایصنزیجهتتزینیودکوردرچارچوبتم رویدادبهشماارائهخواهدشد.
 .10سوالخودرادرمیاناینسواالتنمییابم؟
همهروزهباشمارهگریی02188334054و02188334053میتوانیدازساعت9صبحلغایت16پاسخپرسشهای
خودرادریافتنمایید.
 .11باتوجهبهشرایطکروناچهپروتکلهاییباید رعایتشود؟
رعایت فاصله اجتماعی ،استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده در تمام مدت رویداد الزم است .شما
میتوانیدازباجههایتوزیعکنندهماسکوموادضدعفونیکنندهدرهربخشازرویدادآنهاراتهیهکنید.

 .12ماچگونهمیتوانیمدررویدادبرایخودتبلیغکنیم؟
شما با چاپ بروشور،کاتالوگ و محتوای گرافیکی میتوانید در محدوده اختصایص خود اقدام به تبلیغ نمایید.
نصب هرگونه برن و پوسرت خارج از ابعاد اعالم شده ممنوع میباشد و شما میبایست در چارچوب استانداردهای
اعالم شدهجهتتزینیفضای خودعملنمایید.
 .13چندنفرازشرکتها ،موسسات ومجموعههای مردمیی امکانحضوردرفضایاختصایصخودرادارند؟
شرکت ها  ،موسسات و مجموعه های مردمی برای استقرار در فضای اختصایص خود مجازند 3نفر را به دبریخانه
رویداد معرفینمایند.

