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 -1مقدمه:

تغييرات روزافزون فناوری ،ظهور کاالهای جديد و تنوع آنها ،ايجاد فرصتهای بازاريابی و فروش ،شرکت ها را ملزم به حضور در نمايشگاه های
داخلی و خارجی مینمايند .موسسه خدمات فناوری تا بازار ،در راستای حمايت از ورود محصوالت شرکتهای دانشبنيان به بازارهای جديد،
بخشی از هزينههای حضور در نمايشگاههای داخل و خارج از کشور را مورد حمايت قرار میدهد.
 -2دامنه كاربرد:

 -1-2شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس
 -3مفاد آییننامه:

ماده  :1خدمات مشمول این آیین نامه
 -1-2حمايت از حضور در نمايشگاه های داخلی ،شامل هزينههای اجاره و ساخت غرفه
 -1-3حمايت از حضور در نمايشگاههای خارجی ،شامل هزينههای اجاره غرفه ،بليط رفت و برگشت اقتصادی ( )Economyکوتاهترين مسير و
هتل (قيمت معمول  4ستاره در طول مدت روزهای برگزاری نمايشگاه به اضافه يک روز جهت غرفه آرايی) برای يک نفر
تبصره  :1هزينههای بازديد از نمايشگاههای خارجی مشمول اين حمايت نمیباشد.
تبصره  :2متقاضيان حضور در پاويونهای نمايشگاهی ستاد نانو مشمول اين حمايت نمیباشد.
ماده  :2میزان حمایت
 -2-1درصد و سقف حمايت حضور در نمايشگاه با توجه به نوع شرکت مطابق جدول زير میباشد:
میزان حمایت

نوع نمایشگاه

شرکت نوع 1

شرکت نوع 3

شرکت نوع 2

نمايشگاه داخلی

 70درصد تا سقف  150ميليون ريال  60درصد تا سقف  300ميليون ريال

 50درصد تا سقف  300ميليون ريال

نمايشگاه خارجی

 70درصد تا سقف  250ميليون ريال  60درصد تا سقف  500ميليون ريال

 50درصد تا سقف  500ميليون ريال

تبصره  :2شرکتهای نوع  2و  3برای حضور در نمايشگاههای خارجی می توانند به جای اخذ حمايت بالعوض جدول باال ،از تسهيالت قرض
الحسنه تا سقف 1.5ميليارد ريال استفاده نمايند.
 -2-2دسته بندی شرکتها براساس جدول زير میباشد:
تعریف انواع شرکت
شرکت نوع 1

ثبت شرکت کمتر از  3سال گذشته و فروش آن زير  2ميليارد ريال ساالنه باشد.

شرکت نوع 2

فروش ساالنه کمتر از  10ميليارد ريال باشد.

شرکت نوع 3

فروش ساالنه بيش از  10ميليارد ريال باشد.

ماده  :3شرایط اعطای حمایت
 -4-1متقاضی بايد درخواست خود را در سامانه  www.tmsc.irثبت نمايد .مستندات مورد نياز برای اخذ اين حمايت شامل ،فاکتور رسمی
اجاره و ساخت غرفه ،مستندات پرداختی ،گزارش تفصيلی حضور در نمايشگاه بر اساس قالب تعيين شده ،میباشد.
 -4-2شرکت میبايست زيرساختهای اوليه جهت حضور در نمايشگاه (شامل وبسايت ،بروشور و کاتالوگ و )..را داشته باشد.

