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ابتدا وارد صفحه ثبت نام سایت نمایشگاه ایران پالست به نشانی  http://iranplastregistration.irمی شوید.

 -2پس از ورود ،تصویر ذیل را مشاهده می کنید.

 -3با انتخاب گزینه ورود  /ثبت نام سه گزینه ذیل را مشاهده می کنید.

 -4در این مرحله اگر سال گذشته در نمایشگاه شرکت کرده اید ،ستاد برگزاری نام کاربری و گذرواژه را برای شما
پیامک و ایمیل کرده است .بنابراین می توانید با اطالعاتی که دریافت کرده اید با انتخاب گزینه اول و ورود نام کاربری وارد
سامانه ثبت نام شوید.
اگر نام کاربری خود را دارید (ایمیلی که سال گذشته با آن ثبت نام کردید) اما به هر دلیلی گذرواژه خود را دریافت
نکرده اید می توانید با انتخاب گزینه دوم گذرواژه خود را دریافت نمایید و وارد سامانه شوید.
اگر سال گذشته در نمایشگاه شرکت نکرده اید گزینه سوم را بزنید و با پر کردن فرم وارد سامانه شوید.
 -5پس از ورود به سامانه این صفحه را مشاهده می کنید .با انتخاب گزینه پیش ثبت نام در صورتی که سال گذشته در
نمایشگاه حضور داشتید اطالعات خود را مشاهده می کنید و می توانید در صورت لزوم اطالعات خود را ویرایش
نمایید .در غیر این صورت الزم است اطالعات خود را وارد نمایید و مراحل را طی نمایید.

 -6با ورود به این بخش اطالعات پایه شرکت خود را وارد نمایید و با انتخاب گزینه مرحله بعد ،وارد مرحله بعدی شود.

 -7در مرحله بعد الزم است اطالعات مدیرعامل و نماینده شرکت برای پیگیری روند ثبت نام در نمایشگاه تکمیل گردد.
همه اطالعات مرتبط با ثبت نام در نمایشگاه و پس از آن حضور در نمایشگاه برای مدیرعامل ،یا نماینده شرکت یا هردو (
براساس انتخاب در این بخش) ارسال خواهد شد.

 -8در بخش انتخاب غرفه ،نوع غرفه خود را مشخص نمایید و با انتخاب دکمه افزودن ،آن را در میان غرفه های ثبت
شده خود قرار دهید .به این ترتیب نوع غرفه ای که می خواهید در نمایشگاه بگیرید برای برنامه ریزی مناسب در اختیار ستاد
برگزاری قرار می گیرد.

 -9در مرحله بعد الزم است شاخه ای که در آن فعالیت می کنید و قصد دارید در آن در نمایشگاه شرکت کنید را
مشخص کنید.

 -11در نهایت می توانید با ثبت اطالعات خود این مرحله را پایان ببرید.

 -11پس از تکمیل این مرحله الزم است وارد بخش اطالعات تکمیلی شوید و اطالعات الزم را وارد نمایید .در بخش
اول الزم است مجوزها و مدارک شرکت خود را در سایت بارگزاری نمایید .درصورتیکه مدارکی دارید که در اینجا پیش
بینی نشده است می توانید در بخش بعدی بارگزاری نمایید.

 -12در بخش بعدی الزم است اطالعاتی که می خواهید در کتاب نمایشگاه درج شود را وارد کنید.

 -13در بخش بعدی زمینه های فعالیت شرکت خود را به صورت کلمات کلیدی وارد نمایید .با ورود این اطالعات امکان
جستجوی شما در سامانه الکترونیک نمایشگاه ،نمایشگاه مجازی و اپ موبایل برای مخاطبان فراهم می شود.
 -14در بخش بعدی یکی از بخش های جدید نمایشگاه ایران پالست پیش روی شماست .در صورتی که عالقه مندید در
نشست های  B2Bنمایشگاه شرکت کنید کلمات کلیدی حوزه هایی که عالقه مندید را وارد نمایید .این حوزه ها می
تواند حوزه عالقه مندی شما برای فروش محصول و خدمات یا خرید باشد.

 -15در بخش بعدی می توانید لوگوی شرکت خود را بارگزاری کنید و در نهایت با ثبت اطالعات خود این مرحله را به
پایان می برید.

ستاد برگزاری نمایشگاه در این مرحله اطالعات شما را بررسی و سپس نسبت به تایید شما اقدام می
نماید .این مرحله زمان بر است و ممکن است حدود یک ماه به طول انجامد.
با تایید اطالعات شما می توانید وارد مرحله جانمایی شوید.

