اساسمی مشارکت کنندگان نمایشگاه

بانک دی
خدمات ارزی و صرافی دی
کارگزاری بانک دی
گروه مالی و اقتصادی دی
بیمه دی (سهامی عام)
بیمه تجارت نو
بانک رفاه کارگران
کارگزاری بانک رفاه کارگران
صرافی بانک رفاه کارگران
بیمه رفاه فرزان هدف
پتروشیمی امیرکبیر
صنعتی تولیدی هزاوه اراک
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بانک ملت
بیمه ما (سهامی عام)
کارگزاری بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت
صنایع ماشین های الکتریکی جوین
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس
سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک (صبا)
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
پرتو صنعت پاژ
بانک تجارت
بانک صادرات ایران

بیمه پاسارگاد
سهامی بیمه ایران
بیمه ایران معین
پیچ مهره سازان صنعتی
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
پیشگامان شیمی
ایرانیان واروم
سیال ابزار
محور طالیی
هاشم تریلر
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
پتروشیمی بدر شرق منطقه آزاد چابهار
سپید پالست منطقه آزاد چابهار
گسترش صنایع شیمیایی سینا ـ منطقه آزاد چابهار
کیمیا صنعت مبنا
توسعه پتروشیمی نگین مکران
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم
آسفالت طوس
آسفالت طوس پاالیش قشم
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و
ویژه اقتصادی
گسترش انرژی پاسارگاد
حفاری استوان کیش
تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم (سهامی خاص)
پترو کاریز امید کیش
پارس بهین پاالیش نفت قشم
پترو دانیال کیش
خدمات مهندسی پژواک انرژی
پترو کاال پاسارگاد کیش
قشم مولد
هامون نایزه

بیمه آسماری
نفت پاسارگاد
سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی کیش
صنعتی دریایی ایران (صدرا)
دماوند انرژی عسلویه
مهندسی و ساختمان تیو انرژی
نوران انرژی سبز خاورمیانه
نفت ایرانول
پاالیش نفت آناهیتا
توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش  -تنکو
مروارید پارسیان کیش
پارک فناوری پردیس
مشاوران انرژی تهران
توسعه دانش و فناوری ایلیا
مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)
حفاری مشاوران انرژی پارسیان کیش
مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
تولیدی تحقیقاتی فرم نورد اصفهان
فناوران لیزر سپاهان
سهند صنعت پارتیکان
تجهیزات فرا صنعت آرمان
کارا پاالیه
مهندسی پایا صنعت تیران
فن گستر پویا
کیمیا فرایند نقش جهان
مهندسین طراح فرایند کیا
مهندسی فن آوران ایده پرداز سپهر
ماشین سازی پارس(سهامی خاص)
نوران ارتباطات پایدار
رایان رشد افزار

مهندسی توربین تجهیز دوار رایکا
برونتاب انرژی
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
هلدینگ آرمین افق
گروه فناور بوم بانان کیش
گروه فناور آرمان آرای کیش
تجدید بنا و توسعه کیش
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
هیالویس آرینا
موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی
پارت سازی مشهد
پایانه ها و مخازن پتروشیمی
رسانه سیماى ایرانیان
مه راد صنعت خالق رادکو
کندوکاو انرژی پارس
کندو کاو انرژی پارس کیش
فن آفرین پارس کیش
دانشگاه علم و صنعت ایران  -دفتر همکاری های علمی،
صنعتی و فناوری
انستیتو ازدیاد برداشت نفت دانشگاه علم و صنعت ایران
نور فن آوری تک پرتو نوران (تک نوران)
پژوهشکده محیط زیست کیش
سپینود شرق
پاالیش نفت الوان
گسترش فناوری خوارزمی
خط نقره ای قشم
گروه توسعه و اقتصاد ملل
گسترش انرژی ملل
شتابدهنده دانش بنیان نفت ،گاز و انرژی پیاکو
دانشگاهی توسعه فناوری معین (داتفام)

صنایع نورد فوالد هما
شکوه صنعت اسپادان
خط نقره ای قشم

