اولین نمایشگاه بین المللی صوت ،تصویر ،نور ،خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته
 10تا  13اسفند ماه 1397
سالن 35
زمینه فعالیت

مشارکت کننده

شماره غرفه

سروش رسانه

ارائه محصوالت در زمینه صدا و تصویر ،مولتی مدیا و انواع نرم افزار

1

نمایندگی بیمه ایران  -كد 5437

بیمه نامه تجهیزات

2

مهندسی سامانه هاي عصر تمدن (ساعت)
جهان مارك
استارتاپ دیداب از شتاب دهنده دانشگاه شریف

سیستم مبتنی بر نرم افزار صبا استودیو  -ساعت مركزي  -نمایشگر
دیجیتال  -ساعت آنالوگ  -تله پرامپتر
مارك  -لوگو و آرم روي تمام تجهیرات صوت و تصویر
تونل صدا  -اسپیكرهاي جهت دار  -اسپیكر خطی  -اسپیكر موضعی
 -اسپیكر كنترل شده

3
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5

استودیو (آوید الكترونیك آریا)

تجهیزات نور -صدا و تصویر استودیو -سینما و سالنهاي همایش

8

اپسان همراه

اپلیكیشن حضور و غیاب دینگ

10

آویژه سوران پارسیان

بسته هاي آموزشی براي تمامی سنین

11

شركت فناوري فرادي ،كارآمد آینده

بلندگوهاي  Genelecمحصول كشور فنالند

12

همراه نویسان نوآور فدك

فناوري واقعیت افزوده  -نرم افزار موبایل

14

سفیر نوآوران امید

فرهنگی

15

دیتا تصویران آفتاب

پرده نمایش سلكسون  -كیف تمیز كننده سلكسون  -كابل سلكسون
 -فریم سینمایی سلكسون  -ویدئو پروژكتور

16

تصویر پرداز رایانه

عینك واقعیت مجازي  -نرم افزارهاي چند رسانه اي

17

پارس جویان آوا

تجهیزات صوت تحت شبكه  -سوئیچ هاي Poe

18

دوران الكترونیك
آریا شایگان الكترونیك
صنایع الكترونیك افشار (هوراند)

طراح و تولید كننده سیستمهاي صوتی و الكترونیكی -بلندگو -باند-
رادیو پخش
ردیاب خودرو  -صوتی و تصویري
ساخت و نصب سیستمهاي میكروفن كنفرانس ،تجهیزات آمفی تئاتر
و پیجینگ ،سیستم هاي پیجینگ و نورپردازي

19
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ماشینهاي اداري بعثت

تجهیزات سمعی ،بصري ،نور و سیستم كنفرانس

22

طراحان صنعت رسانه نیك راد

سرور پخش سینماي دیجیتال -بلندگوي سینمایی

23

ایر ویژن

هولوفن  -كیوسك اطالع رسانی تعاملی

24

موزه نور

شبكه صدا و تصویر فلسفی
مجله صنعت صدا و تصویر
موسسه نوا كامكار ماندگار

نورپردازي تخصصی دكوراسیون  -نما و فضاي شبانه محیط پیرامون
به روش نوین به وسیله تابش نور با طرح و موضوع دلخواه
باند  -آمپلی فایر  -میكروفن با سیم و بی سیم  -فرستنده و گیرنده -
انواع میكروفن كنفرانس
نشریه صنعت صدا و تصویر
انتشار محتواي صوتی و تصویري بر روي پلت فرمهاي داخلی و بین
المللی
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28
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فرادید هنر ایرانیان و تولید هارد كیس مپ
كار گروه پهپادها و رسانه هاي هوایی ایران

تجهیزات تصویربرداري هوایی (هلی شات) با قابلیت اتصال دوربین
حرفه اي سینمائی -هارد كیس مپ
پهپاد ،تجهیزات تصویربرداري هوایی ،سامانه هاي مخابراتی و
رادیویی ،سیستمهاي ارسال تصویر

33
34

بیمه معلم

بیمه

35

اطلس فراكوشان ایرانیان

میكسر صوتی دیجیتالی قابل حمل

37

چنگ الكترونیك تهران

پاور میكسر  -باند  -میكروفن و ....

40

فرادید تصویر
رنگین كمان هنر شرق

سه پایه فیلم برداري -ال اي دي نور پردازي -لوازم عكاسی و
فیلمبرداري
خدمات LED
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