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مرکز ملی رتبه بندی
مقدمه
واحد رتبه بندی پس از برگزاری جلسه با دفتر پایش اتاق و ارایه گزارش سه ماهه بهار  ،95در راستای برنامه های طراحی شده
خود عطف بودجه مصوب و توسعه بازار و طراحی منابع درآمدی جدید اقدام به حضور در نهمین دوره نمایشگاه بین المللی
بورس ،بانک و بیمه شرکت نمود.

با این نگاه ضمن ارایه این پیشنهاد به دبیرکل محترم با هماهنگی با معاونت پشتیبانی ،واحد روابط عمومی ،امور مالی و سایر
واحد های مرتبط نسبت به ثبت نام در سالن  38این نمایشگاه (سالن حامیان) اقدام نمود.
فعالیت های این مرکز جهت حضور در نهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه در سه مرحله طراحی گردیده است .در ادامه گزارش
فعالیت های هر مرحله و اقدامات صورت پذیرفته تشریح می گردد.
.1

فعالیت های پیش از برگزاری نمایشگاه
 .1.1ثبت نام در سامانه  iranfinex.irو دریافت فضای غرفه ،ارایه مستندات مربوطه جهت درج در کتاب نمایشگاهی و سایر امور
مرتبط
 .1.2امضای قرارداد با غرفه ساز
 .1.3طراحی و ساخت غرفه
 .1.4تهیه مستندات ،گزارش های رتبه بندی ،گزارش های
عملکردی و سایر مستندات مورد نیاز
 .1.5طراحی بروشورها ،کاتالوگ ها و غیره
 .1.6تهیه فیلم ،اسالید و فایل های ارایه جهت پخش در غرفه
 .1.7اعالم حضور مرکز رتبه بندی در نمایشگاه در شبکه های
اجتماعی و اطالع رسانی گسترده ایمیلی

 .2فعالیت های مرکز در زمان برگزاری نمایشگاه

 .2.1گفتگو با بازدیدکنندگان ،فعاالن اقتصادی ،مدیران
ارشد غرفه های حاضر در نمایشگاه و ارایه
توضیحات ،بیان توانمندی ها و ....
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 .2.2دعوت از مقامات بورس (رییس سازمان بورس ایران ،رییس سازمان بورس تهران ،رییس سازمان فرابورس) جهت
بازدید از غرفه و ارایه توانمندی های مرکز به ایشان
 .2.3بازدید از سایر غرفه های نمایشگاه و گفتگو با مدیران ارشد ایشان و ارایه توانمندی های مرکز
 .2.4تهیه و درج خبرهای حضور مرکز در نمایشگاه و انتشار در سطح وسیع خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی
 .3فعالیت های پس از برگزاری نمایشگاه

 .3.1بروز رسانی اطالعات حاضرین در نمایشگاه شامل مراجعین ،غرفه ها و  .....در  CRMمرکز
 .3.2پیگیری و ارسال نامه جهت برگزاری جلسه با موضوع توسعه همکاری ها
شایان ذکر است در این نمایشگاه که جمع کثیری از بانک ها و شرکت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه بورس ،بانک و
بیمه حضور داشتند ،مرکز رتبه بندی اتاق ایران بطور وسیع ،عالوه بر معرفی خدمات ،دستاوردهای خود را در معرض بازدید
کنندگان و متخصصان این عرصه قرار داد و به پرسش های مراجعان پاسخ نمود.
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