
 چهارمین کنگره سرامیک و چاپ دیجیتالو  اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیکگزارش 

 1396شهریور  18الی  15

 محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

 

الی  15تاریخ  درمربوط به تکنولوژی صنعت کاشی و سرامیک  اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک

 با توجه به همزمانی برگزاری در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزار شد. 1396شهریور ماه  18

خارجی و سرامیک و چاپ دیجیتال و حضور کارشناسان صنعت سرامیک  دورهنمایشگاه با چهارمین  این

 ایی گردید.تفاده علمی و صنعتی در این گردهمو اس های تجاری در این نمایشگاه ، مالقاتداخلی ترکیبی از 

تا عالوه بر مباحث تکنولوژیکی باعث شد اصفهان  CeramTech با نمایشگاه گردهماییاین برگزاری همزمان 

نمایشگاهی نیز برای انجام مبادالت تجاری شرکت های  ،به صورت روزانه اییگردهمو علمی ارایه شده در 

تامین کننده ماشین آالت، مواد اولیه، رنگ و لعاب، معادن و شرکت های مهندسی فعال در زمینه کاشی و 

 گردید. رکاران صنعت کاشی و سرامیک فراهمسرامیک و بحث و گفتگو با دست اند

بین المللی، موقعیت جغرافیایی مرکزی،  ودگاه با پروازاصفهان با توجه به جاذبه های توریستی، وجود فر

 نزدیکی به کارخانجات کاشی و سرامیک و شرکت های تامین کننده تجهیزات و ماشین آالت و همینطور

مواد معدنی در منطقه، نزدیکی به منطقه خوشه صنعتی کاشی و سرامیک از جمله یزد، میبد، اردکان و نایین، 

هی مطلوب و ...این منطقه را برای برگزاری نمایشگاه تخصصی در این صنعت مناسب وجود امکانات نمایشگا

می سازد. با توجه به تمهیدات در نظر گرفته از جمله سرویس های رایگان رفت و آمد روزانه از منطقه یزد و 

این نمایشگاه با بازدید حرفه ای متخصصین و صنعتگران از سراسر کشور مواجه خوشبختانه میبد به اصفهان، 

 .شد



 

 

مطرح شد می توان به مواردی از جمله  سرامتک اصفهان نمایشگاه و اییگردهم ی که درموضوعاتاز جمله  

ماشییین آالت چاپ ، کاشییی های سییایز بزر ه های تولید کور، تکنولوژی تولید کاشییی های سییایز بزر 

ماشیییین ، طراحی چاپ دیجیتال، جوهرهای چاپ دیجیتال، تکنولوژی و خدمات چاپ دیجیتال، دیجیتال

سرامیک شی و  صنعت االت تولید کا سرامیک، مواد معدنی  شی و  صنعت کا ، کوره ها و پخت، مواد اولیه 

سرامیک، رنگ و لعاب،  شی و  سکا شی،حمل و نقل و ب صب کا سی، خدمات ن  ته بندی، خدمات فنی مهند



اشاره کرد. در این  بازرگانی ها و شرکت های خدماتیچسب کاشی، قطعات یدکی صنعت کاشی و سرامیک، 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: حضور داشتند که مجوزا و تولیدکنندگانی ه شرکت ، از جملهنمایشگاه

شین تولیدکننده شرکت های - شی تولید آالت ما شک کوره، از اعم سرامیک و کا سپری کن، خ  درایر، ا

شین بالمیل، ستم لعاب، خط آالت ما  دفرآین تجهیزات، و مواد انتقال های سامانه پرس، دیجیتال، چاپ سی

 . .... و دیجیتال چاپ از قبل خط سرمایش آالت ماشین از اعم خط کمکی های سامانه خردایش،

  سوم پخت تولیدکننده های شرکت -

 همچنین و دیرگداز و سییاختمانی آجرهای از اعم آجر انواع تولید آالت ماشییین تولیدکننده های شییرکت - 

 .... و آجر با مرتبط اولیه مواد و تجهیزات سایر

شی صنعت با مرتبط معدنی و اولیه مواد کننده تأمین های شرکت -  سایر و معادن آجر، و سرامیک و کا

 .مرتبط جانبی تجهیزات

 عانوا دیجیتال، جوهر لعاب، و انگوب به ها افزودنی و ادیتیو مواد لعاب، و رنگ کننده تأمین های شیییرکت -

 به خدمات و صنعتی مشاوره دهنده ارائه و مهندسی خدمات های شرکت..  و عکسبرگردان رنگدانه، افکت،

 . سرامیک و کاشی شرکتهای

 اب مرتبط های شییرکت و مظروف چینی همچنین و بهداشییتی چینی انواع تولید تجهیزات و آالت ماشییین -

 .محصوالت این تولید موردنیاز تجهیزات و اولیه مواد

شی صنعت با مرتبط و فعال سندیکاهای ها، انجمن - شریات سرامیک، و کا  و علمی نهادهای و تخصصی ن

 .سرامیک و کاشی زمینه در فعال تخصصی

، System Ceramics ،Kerajet ،ICF Welko ،Efi Cretaprint ،Sicer، Xaar ،Tecnoferrari ای هشییرکت 

Sacmi ،Siti B&T ، Projecta Engineering  و هم چنین تعداد زیادی از شییرکت های چینی و ترکیه ای

 .شرکت داشتندنمایشگاه  این درنیز Modena ،Refmak ، China Glaze هم چون

 



 

 



 

 

به چاپ دیجیتال  ، محوریت موضوعشدروز برگزار  که در چهار سرامیک و چاپ دیجیتال دورهچهارمین در  

ش شدو کا صاص داده  سایز بزر  اخت شی ها و نوآوری های های و تکنولوژی  ی های  مربوط به تولید این کا

  گرفت.صنعت چاپ دیجیتال در اختیار شرکت کنندگان قرار 



 

 



 

 



 

 



صفهان شگاههای ا سالن میرداماد مجموعه نمای سرامیک ایران نیز در  شارات انجمن  و   با ارائه فعالیت ها و انت

 ضوری فعال در این نمایشگاه داشت.ح جذب اعضای جدید،

 

 

 



 

 

 

 

 


