


رينوتكس نمايشگاه تاريخچه

 1384 سال در Hi-Techايران پيشرفته فناورهاي نمايشگاه عنوان تحت ، رينوتكس نمايشگاه ولينا

 و ها ايده ها، طرح معرفي و ارائه منظور به تبريز المللي بين نمايشگاه محل در مجموعه159 حضور با

  .گرديد برگزار كنندگان شركت سوي از محور دانش محصوالت

  تقريبي حضور با 1393 سال در ساله 10 وقفه يك از پس ايران پيشرفته فناورهاي نمايشگاه دومين

 سازمان شگاهنماي از دوره اين گرديد برگزار تبريز المللي بين نمايشگاه محل در فناورانه طرح 600

  .بود شده انجام پراكنده صورت به ها طرح توزيع و محور

.گردد مي برگزار ساالنه بصورت نمايشگاه بعد به سال اين از و



... نمايشگاه تاريخچه ادامه

 اين آب زون در فعال حضور به تصميم 1397 سال از الزم مطالعات از پس نيز اي منطقه آب شركت

.گرفت نمايشگاه

 هارائ و پژوهشي هاي اولويت معرفي همچنين و آورانه فن نيازهاي معرفي با نيز 1398 سال در

نمود تثبيت را خود فعال حضور خود تكنولوژيكي هاي توانمندي

 شركت ينا كه گرديد برگزار مجازي بصورت كرونا ويروس شيوع دليل به نيز 1399 سال در امر اين

 به مجازي اهنمايشگ اول صفحه تخصيص و شد شناخته نمايشگاه در حاضر برتر شركت سه جزو

.باشد مي اهنمايشگ در آورانه فن هاي توانائي همچنين و اهميت ميزان بيانگر اي منطقه آب شركت



رينوتكس 1400 سال نمايشگاه نهمين در اي منطقه آب شركت حضور

 محترم اعضاي ساير و شركت محترم مديرعامل حضور با متعدد جلسات برگزاري طي 1400 سال در

 شگاهنماي در شركت اين حضور مساعد نظر بر مبني نهايي ي نتيجه ، معاونين و مديره هيئت

.گرديد رينوتكس

 و تهيه روشورب قالب در آن فهرست و جمعبندي و استعالم دفاتر آورانه فن نيازهاي تصميم، اين پيرو

.گرديد چاپ نمايشگاه در ارائه براي

 جدا و مربع متر 42 ابعاد به اي غرفه نمايشگاه برگزاري مسئولين با گرفته صورت هاي رايزني از پس

.گرديد توافق دستگاه، دو بين نامه تفاهم ي مبادله طي اسپانسر بصورت آب زون از



ي  متن تفاهم نامه
ن دو مبادله شده بي
دستگاه



2021 نوتكسري آوري فن و نوآوري نمايشگاه نهمين در شرقي آذربايجان اي منطقه آب شركت غرفه



1400 سال ––––    2021    رينوتكس آوري فن و نوآوري نمايشگاه نهمين افتتاحيه



 ايجانآذرب اي منطقه آب شركت محترم مديرعامل حضور با غرفه افتتاح
مديره هيئت محترم اعضاي و شرقي



اهنمايشگ كننده برگزار عوامل از شركت محترم مديرعامل تقدير



نمايشگاه هاي غرفه ديگر از شركت محترم مديرعامل بازديد



شركت غرفه از شرقي آذربايجان محترم استاندار بازديد



 دالرحيمعب االسالم حجت و عاشورا سپاه محترم فرمانده زاده عباسقلي سردار بازديد
شركت غرفه از عاشورا سپاه در فقيه ولي نمايندگي مسئول سرابي



نمايشگاه در اسالمي شوراي مجلس محترم نمايندگان حضور



 آوري فن و علم پارك محترم رئيس واعظي عبدالرضا دكتر آقاي جناب بازديد
شرقي آذربايجان استان

 يجانآذربا آوري فن و پژوهش صندوق مديرعامل شالي احمدي جعفر دكتر و
شركت غرفه از شرقي



 عالي شوراي آوري فن پژوهش مدير فروشان چيني دكتر آقاي جناب بازديد
 غرفه از همربوط كارشناس همايوني مهندس همراه به تحقيقات علم وزارت عتف
شركت



 و ستقرارا عامل سازمان محترم مديرعامل خواجه غريب سعيد دكتر آقاي جناب بازديد
شركت غرفه از رشيدي ربع آوري فن و علم ويژه منطقه توسعه



 شرقي ايجانآذرب وفاضالب آب شركت محترم مديرعامل ايمانلو مهندس آقاي جناب بازديد
شركت غرفه از



  آذربايجان اي همنطق برق محترم مديرعامل ميالني روشن افشين دكتر آقاي جناب بازديد
شركت غرفه از



  استان ريزي برنامه و مديريت سازمان محترم كارشناس فتحي مهندس آقاي جناب بازديد
شركت غرفه از



شركت هغرف از شركت تجهيزات كنندگان تامين و بنيان دانش هاي شركت بازديد



شركت هغرف از شركت تجهيزات كنندگان تامين و بنيان دانش هاي شركت بازديد



شركت غرفه از كنندگان بازديد ساير و محترم همكاران بازديد



شركت غرفه از كنندگان بازديد ساير و محترم همكاران بازديد



شركت غرفه از كنندگان بازديد ساير و محترم همكاران بازديد



ريزي برنامه و تحقيقات دفتر توسط بنيان دانش هاي شركت هاي غرفه از بازديد



آب فرهنگ با كودكان آشناسازي و عروسكي نمايش اجراي و خاتون چمچه حضور



آب فرهنگ با كودكان آشناسازي و عروسكي نمايش اجراي و خاتون چمچه حضور



رينوتكس 1400 سال نمايشگاه نهمين اوليه دستاوردهاي

اينورتر ساخت براي مپرا بنيان دانش شركت با اوليه تفاهم•

جسن انحراف دستگاه ساخت براي سهند صنعت اتصال بنيان دانش شركت با اوليه تفاهم•

مخازن آب سنج سطح دستگاه ساخت براي سهند صنعت اتصال بنيان دانش شركت با اوليه تفاهم•

نوري فيبر زيعيتو انحراف دستگاه ساخت براي سهند صنعت اتصال بنيان دانش شركت با اوليه تفاهم•

 در IOT آوري نف از استفاده سيستم ساخت براي سهند صنعت اتصال بنيان دانش شركت با اوليه فاهم•

  اي منطقه بالياي ريسك كاهش سيستم

سونيك اولترا و سمغناطي الكترو فلومتر دستگاه ساخت براي تبريز خالق فكر شركت با اوليه تفاهم•


