
 
 

 
 

 

 به نام خدا 

 

 (TEXPLATنمایشگاه مجازی  تکسپلت ) پلتفرممعرفی 

 

برروی پلتفرم تکسپلت آغاز بکار    1401اردیبهشت    17از    ICERAMEXنمایشگاه دایمی مجازی صنعت سرامیک با برند تجاری  

 نموده است. برای آشنایی بیشتر شرکت کنندگان در این نمایشگاه با امکانات در اختیار لطفا این متن را دنبال بفرمایید.  

امکان برگزاری همزمان تعداد     TEXPLATدر پلتفرم  یکی از قسمتهای مهم  پلتفرم تکسپلت نمایشگاه مجازی می باشد.   (1

زیادی نمایشگاه با مبدا و مقصد متفاوت و با هدف گیری بازار های مختلف داخلی و خارجی وجود دارد  و می تواند کلیه فعالیت های  

 مرتبط با با نمایش محصول تا فروش محصول در نمایشگاه را مدیریت نماید.  

.. نیز می توانند از این نمایشگاه برای معرفی اعضای خود و مدیریت ارتباط با آنها  اتحادیه ها و. همچنین سازمانها، انجمن ها ،  

 استفاده نمایند برخی از ویژگی های این نمایشگاه ها عبارتند از :

 امکان حضور شرکت های عضو در چندین نمایشگاه مجازی روی پلتفرم بطور همزمان   -1

 ر نمایشگاه و تبدیل آن به قرارداد در قبل و بعد از نمایشگاه امکان ادامه تماسهای ایجاد شده د -2

امکانات اختصاصی برای بازدید کنندگان شامل خرید بلیط و جستجوی هوشمند در بین محصوالت و شرکت های حاضر در   -3

 نمایشگاه 

 اختصاصی بطور همزمان با پنل ادمین قابل واگذاری    امکان تعریف تعداد زیادی نمایشگاه -4

نمایشگاه  امکان تعریف پروفایل نمایشگاه )شامل لوگو و پوستر و تاریخ برگزاری و برگزار کنندگان و حامیان و...(  با  در پنل     -5

 قابلیت های زیر وجود دارد. 

 ایجاد و تعریف بخش های نمایشگاه بدون هیچ محدودیت  •

 ه صورت جداگانه تعریف و فروش بلیط برای بازدید کنندگان ، شرکت ها، سازمان ها و کارگزاران ب •

 ایجاد و تعریف رویدادهای یک نمایشگاه  •

 مشاهده و کنترل شرکت کنندگان و غرفه داران نمایشگاه  •

 

یک پلتفرم جامع برای تبادل کاال و خدمات بین شرکتی ، بین سازمانی، فروشگاهی و  پلتفرم تکسپلت عالوه بر نمایشگاه مجازی  (2

می باشد که کلیه خدمات مرسوم در تجارت آنالین را به شرکت ها و    زه کسب و کارفعال در حو    G to B to B to Cتبادالت    

 سازمانهای عضو  پلتفرم ارایه می دهد. برخی از  امکاناتی که در این پلتفرم در اختیار اعضای حقوقی قرار می گیرد عبارتند از : 

 می روی پلتفرم  امکان تشکیل سازمان مجازی کلیه شرکت ها و سازمانهای عضو بصورت دای  -1

 امکان فروش و خرید محصوالت با فرایند استاندارد تجاری  برای شرکت های عضو  -2

 امکان عقد قرارداد های خدماتی و ارایه خدمت از طرف کارگزاران به شرکت ها -3

 راری جلسات و نشستهای تجاری آنالین بین شرکت ها  سرامیکامکان   -4

، ارایه  RFPامکانات اختصاصی برای حضور کار گزاران ارایه خدمات به شرکت های حاضر در پلتفرم مانند مکاتبات، ارایه   -5

 پروپوزال، عقد تفاهم نامه و عقد قرارداد .....

 G  to  Gنند امکانات نظارتی، گزارش گیری، خدمات  امکانات اختصاصی برای سازمانهای حاکمیتی حاضر در پلتفرم ما -6

to B     و خدمات حمایتی از شرکت های حاضر در پلتفرم 

 



 
 

 
 

 امکانات پلتفرم تکسپلت برای کسب و کار ها و شرکت ها: (3

که در حوزه    ییشرکت ها  یشده است. و حت  یلضرورت تبد  یکبه    ینآنال  یدر فضا  یاقتصاد  ی امروزه حضور شرکت ها و بنگاه ها 

  یطخود در مح  یشعبه مجاز  یجاداز ا  یرناگز  یانشناخته شدن و ارتباط با مشتر  یکنند برا   یم  یتفعال  یزیکیکاال و خدمات ف  یدتول

 باشند .   ینت م  ینترا

 ن بهآ  ی ساده و بروز نگهداشتن آن و معرف  یتوبسا  یک   یجادا  یخاص خود را دارد و حت  یها  یوب دشوار   یدر فضا  یتفعال  ولی

  ین کند و اگر موضوع فروش آنال  یکوچک مصرف م  یشرکت ها  یژهشرکت ها بو  یرانرا از مد  یادیو توجه ز  ینهخود هز  یانمشتر

از کسب و کار  یاریشود که بس ی م یلتبد یچیدهموضوع پ یک موضوع  یگرشود د ضافهکاال هم ا  یلمربوطه مانند تحو یها یسوسرو

 شوند.   یمنصرف م  یمجاز   یبخشند و از حضور در فضا  یم  یشآن را به لقا  یها عطا 

دهد. شرکت ها   ی م  یهرا ارا  یجیتالکسب و کار د  یجادا  یالزم برا   یها  یساست که به شرکت ها و سازمانها سرو  یپلتفرم  تکسپلت

  یجادا یمجاز یدر فضاو فروشگاه خود را  یتوبسا یقه چند دق ی توانند در ط یو تنها با چند عمل ساده م ی ت یبه دانش آ یازبدون ن

 توسعه کسب و کار خود بهره مند شوند.  یخدمات الزم برا   یهو ازکل  یندنما

ن   یجادا  یرو  یگذار  یهسرما  یتوانند به جا   یتکسپلت شرکت ها م  در با    ی،حقوق  ی،خود مانند حسابدار   یازخدمات مورد  ارتباط 

و عالوه بر    یندنما  یافتخدمات در  یهکار گزاران ارا  یقکسب و کار خود را از طر  یازخدمات مورد ن  یهکنترل پروژه ها و...کل  یان،مشتر

 .یندنما  ییصرفه جو  یزخود ن  یها  ینهکار گزاران، در هز  ایاستفاده از خدمات حرفه  

 برخی از امکانات این پلتفرم برای کسب و کار ها و شرکت ها عبارتند از: 

ت ها : هر شرکت دارای یک پنل اختصاصی است که کلیه فعالیت های خود شامل خریدها ، فروش  پنل اختصاصی کاربری شرک •

ها، تبلیغات و برندینگ، شرکت در نمایشگاه ها، مدیریت مالی، اطالعات پروفایل و محصوالت و خدمات را از طریق آن مدیریت  

 می نماید. 

، اطالعات تماس خواهد بود که در آدرس مخصوص شرکت در پلتفرم  پروفایل کسب و کارها: پروفایل شامل اطالعات شرکت ،لوگو  •

 نمایش داده می شود. 

مدیریت تب ها:  در ایت قسمت کاربر می تواند تب های صفحه ویژه کسب و کار خود را در سایت انتخاب و محتویات آن را   •

  "درباره ما"ت گذاری نماید و یا در تب می تواند محصوالت خود را معرفی و قیم "محصوالت"تنظیم کند برای مثال پ در تب 

 در مورد کسب و کار خود توضیحات الزم را به بازدیدکنندگان ارائه دهد. 

 همچنین در مورد نمایش یا عدم نمایش آنها در سایت تصمیم گیری نماید.

ارتباطات با ادمین از این طریق انجام  تیکت ها : این قسمت برای ارتباط کاربر با ادمین طراحی و پیاده سازی شده است و کلیه  •

 می شود. 

 خریدهای من : در این منو کاربر می تواند خریدهایش را ببیند و به فاکتورهایش دسترسی داشته باشد  •

برندینگ: در این قسمت شرکت ها می توانند لیست کلیه نمایشگاه های موجود روی پلتفرم تکسپلت را مشاهده و با انتخاب یک   •

یشگاه در آنها شرکت نمایند. همچنین  شرکت می تواند در یک نمایشگاه انتخاب نماید چه محصوالتی را می خواهد  یا چند نما

 در نمایشگاه مشخصی در معرض دید بگذارد. 

 امکان انتخاب آدرس های حمل متعدد •

 

 برای اشخاص حقیقی حاضر در پلتفرم نیز امکانات زیر در نظر گرفته شده است : (4

 کاربری شخصی)ویژه اشخاص حقیقی(پنل   •

 تنظیمات شامل پروفایل شخصی با امکان بارگذاری اسناد و مدارک مورد نیاز •

 ایجاد کسب و کار اختصاصی  با امکان ایجاد و تعریف یک کسب و کار و در اختیار گرفتن پنل کاربری شرکتی  •

 خریدهای من  •

 ادرس های حمل   •

 تیکت ها •



 
 

 
 

 

 پلتفرم تکسپلتدیگر ویژگی ها ی  (5

پلتفرم تکسپلت  هم اکنون توسط نهاد های مختلفی مانند سازمان پدافند غیر عامل کشور )برای برگزاری اولین نمایشگاه   •

مجازی صنایع بومی سایبری( ، خانه مدیران شاخه بانوان سازمان مدیریت صنعتی )برای برگزاری نمایشگاه زنان کار آفرین(  

بانوان وزارت صنای امور  )برای برگزاری نمایشگاه جهیزیه(،  ،  ، وزارت صنایع  )برای برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف(  ع 

و    کنفرانس فرماندهی و کنترل )نمایشگاه مجازی فرماندهی و کنترل( وساتبا )برای برگزاری نمایشگاه انرژی های نو(  

 حال بهره برداری می باشد. در  انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران ) نمایشگاه صنعت برق کشور (  

توجه فراوان به امنیت این پلتفرم در برابر حک و نفوذ باعث گردیده که این پلتفرم بطور مرتب توسط شرکت های صاحب   •

 صالحیت مورد بازرسی و تست نفوذ قرار گرفته و شکاف های امنیتی احتمالی مورد ترمیم قرار گیرد.  

پلتفرم جزو معتبرترین مراکز حاکمیتی تخصصی در حوزه فناوری اطالعات می  این    مهمترین شریک تجاری   مگفا بعنوان •

 باشد که اطمینان الزم را در بین سازمانهای دولتی برای استفاده بی دغدغه از این پلتفرم فراهم می اورد. 

 الزم    منیت اطمینانحضور و بهره برداری سازمان پدافند غیر عامل  از این پلتفرم نیز بعنوان یک نهاد تخصصی در حوزه ا •

 می نماید.  رایهرا به سازمانها جهت استفاده امن از این پلتفرم ا

 

 


