


مدیریتبه1994سالدرراخودفعالیتدیماحشرکت
درکاداشتناختیاردرباوآلماندرحمیدمصدقآقای

وطراحیهایزمینهدرمتخصصومجربتیمیو
وداخلیمعماریاشیاء،نمایشگاهی،هایغرفهساخت

رسراسدرسرویسارائهجهتهارویدادانواعبرگزاری
.نمودآغازاروپا

فقموتجربههاسالکسبازپسشرکتاینمدیریت
برندازنمایندگیاخذوفوقنامبردههایزمینهدر

تاسیسبهاقدام2008سالدراروپاییمعتبرهای
رین،برتارائهباتانمودایراندرنامهمینباشرکتی

درموجودهایتکنولوژیمدرترینوترینپیشرفته
نمایشگاهی،مدوالرهایسازهبخشدرجهانیبازار

رانایدرروزنوینمحصوالتسایرونمایشیتجهیزات
.باشدخودمشتریانبهدهیسرویسآمادهنیز

شـرکت دیـمـاح



جامع وخالقانهراه حل های 

تکنولوژی روزتجربه طوالنی مدت

ماخدمات 

سهولت و سرعت در ایجاد فضا ها با ابعاد دلخواه و
مدرن، متناسب با فضاهای در هر شرایط آب و هوایی 

نصبو همچنین نوآوری در محصوالت ، قابلیت زندگی 
برپایی آسان و قابلیت افزودن تمامی ادوات و تجهیزات و 

ترعایـنیاز به سازه ها ، کمک به خلق فضاهای مطلوب با مورد 
.  استانداردهای جهانی را فراهم می کند 

نتریپیشرفتهوبهترینداشتناختیاردربادیماحشرکت
زاتتجهیـوهـاسازهصنعتدرشـرکتترینپیشرومحصوالت

oروادیدیونمایشگاهینوینهایکارراهارائه

:ازعبارتنشرکتاینخدمات

oطراحی
oاجرا

oنمایشگاهیهایسازهومحصوالتاجارهوفروش

سالدردیماحنمایشگاهیهایسازهوهمایشمدیریتشرکت
22باآلماندیماحشرکتکناردرایراندرراخودفعالیت1386
سـازوسـاختهایزمینهدرراخودتواناییسابقهسـال

روادیدانواعبرگزاری،نمایشگاهیهایغرفهبرپاییو
تکنولوژیاشاعههدفبا...وهاکنسرت،هاهمایش

کیفیتارتقاءومحیطیتبلیغاتصنعتدرمدرن
.رسانداثباتبهکشوردر

رداریبـبهرهقابلیتکهباشدمیهاهمایشونمـایشگاهی
،ـیصنعت،آموزشـی،تبلیغاتـیفضاهایدرتمـامـی

ماموریت و چشم انداز



پردازیایده جزئیاتنمودنمشخص طراحی اندازیراهوتولیدزمانکوتاهتریندراجرا



:اح فـعـالیـت هـای دیـ-

غرفه های نمایشگاهی

کنسرت ها و جشن ها

همایش ها

مراکز ، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی



خودروقطعاتصنعتنمایشگاه
خوروایرانشرکت

1383سال
مترمربع1000مساحت



خودروقطعاتصنعتنمایشگاه
رنوشرکت

1386سال
مترمربع30مساحت



برقصنعتنمایشگاه
تابلوایرانشرکت

1386سال
مترمربع35مساحت



ساختمانصنعتنمایشگاه
دیباشرکت

1385سال
مترمربع50مساحت



بیمهوبانکوبورسنمایشگاه
پارسیانبیمه
1387سال

مترمربع112مساحت



نمعدوصنعتوزارتصنعتنمایشگاه
معادنوصنایعوزارت

1383سال
مترمربع1000مساحت



فاضالبوآبنمایشگاه
میرابشرکت

1389سال
مترمربع380مساحت



تهرانالمللیبیننمایشگاه
انفورماتیککانون
1390سال

مترمربع72مساحت



فرشنمایشگاه
باتیکشرکت

1392سال
مترمربع70مساحت



گردشگریصنعتنمایشگاه
جتاطلسهواپیماییشرکت

1392سال
مترمربع60مساحت



بیمهوبانکوبورسنمایشگاه
مفیدکارپزاری

1393سال
مترمربع300مساحت



خودروقطعاتنمایشگاه
آلمانکشورپاویون

1396سال
مترمربع250مساحت



فوداگروایراننمایشگاه
آلمانکشورپاویون

1397سال
مترمربع542مساحت



ریلیصنعتنمایشگاه
آلمانکشورپاویون

1397سال
مترمربع374مساحت



کاریفلزصنایعوابزارماشیننمایشگاه
یونگهاینریششرکت

1397سال
مترمربع42مساحت



:اح فـعـالیـت هـای دیـ-

غرفه های نمایشگاهی

کنسرت ها و جشن ها

همایش ها

مراکز ، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی



همدانکودکجشن
1388سال

مربعمتر100مساحت



آزادیکارتینگ
1386سال

مترمربع180مساحت



آلمانسفارتاستقاللملیروزجشن
1394الی1390سال

مترمربع255مساحت



میالدبرجسینماخانهجشن
1387سال

مترمربع270مساحت



کرجعروسیجشن
1389سال

مترمربع100مساحت



پزشکیعلومدانشکده
1385سال

مربعمتر75مساحت



ترکیهسفارتکودکملیروزجشن
1393سال

مترمربع190مساحت



:اح فـعـالیـت هـای دیـ-

غرفه های نمایشگاهی

کنسرت ها و جشن ها

همایش ها

مراکز ، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی



میالدبرجسامسونگهمایش
1395و1394سال

مترمربع200مساحت



 Kentهمایش شرکت
1392سال

مترمربع66مساحت



رانتهانقالبباشگاهدماوندمعدنیآبهمایش
1392سال

مترمربع220مساحت



ملتپارکسینماییپردیسسامسونگهمایش
1393و1392و1389سال

مترمربع170مساحت



بانقالباشگاهسونیمحصوالترونمایی
1391سال

مترمربع60مساحت



سامسونگهمایش
1394سال

مترمربع200مساحت



نوکیا باشگاه انقالبهمایش موبایل 
1387سال 

مترمربع150مساحت 



:اح فـعـالیـت هـای دیـ-

غرفه های نمایشگاهی

کنسرت ها و جشن ها

همایش ها

مراکز ، سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی



سایپا کاخ نیاوراننمایش محصوالت 
1388سال 

مترمربع400مساحت 



هنر فرشتهحسابی باغ موزه دکتر 
1387سال 

مترمربع100مساحت 



افتتاحیه پل اراضی عباس آباد تهران
1392سال 

مترمربع190مساحت 



مسابقات پرش اسنوبرد دیزین
1391و 1390سال 

مترمربع40مساحت 



آن تهرانعکس گالری نمایشگاه 
1391سال 

مترمربع50مساحت 



جشن صدا و سیما
1389سال 

مترمربع100مساحت 



اورانآبی کاخ نینمایش وسایل نقلیه تفریحی 
1387سال 

مترمربع230مساحت 



برخی از مشتریان و همکاران ما



احمدی
نمایشگاهیهایسازهوهمایشمدیریت

ارکپروبروی،ولیعصرخیابان،تهران،ایران
7واحد،9پــالک،آرامـشکوچـه،مـلـت
+220537712198:تلفن
+220289332198:فکس
+715303491298:موبایل

info@dimah.ir
www.dimah.ir


