
 

 

 
 فرم مشارکت 

 دقیق تکمیل گردد از اطالعات فارسی و انگلیسی مندرج در این فرم در کلیه مراحل نمایشگاه و کتاب نمایشگاه استفاده خواهد شد لطفا اطالعات بصورت خواناو

Company Name: :) نام کامل موسسه/شرکت ) کتیبه 

Managing Director Name:                                    :نام مدیرعامل 

Activity: :زمینه فعالیت 

Address: :آدرس 

Tel:                                              Fax: :تلفن:                                                   فکس 

Website: :ایمیل 

 مسئول امور نمایشگاهی:نام  شماره تماس در مواقع ضروری:

 هزینه مشارکت : 

  غرفهA  + )(مالیات بر ارزش افزوده %9+  متر مربع 153ریال ) حداقل  000330333صفحه آگهی کتاب نمایشگاه  ......  متری  1ویژه ) زمین 

  غرفهB  + )(مالیات بر ارزش افزوده %9+  متر مربع 42ریال ) حداقل  003330333صفحه آگهی کتاب نمایشگاه  ................  متری  1)زمین  

  + )(مالیات بر ارزش افزوده %9+  متر مربع 42ریال )حداقل  000330333صفحه آگهی کتاب نمایشگاه  .....  متری  1غرفه  ) سازه تتریس 

 (مالیات بر ارزش افزوده %9+  متر مربع 53ریال )حداقل  405330333صفحه آگهی کتاب نمایشگاه  ............  متری  1ه ) فضای باز( + غرف 

 شرکت ها و  نمایندگی های خارجی : 

  + )متر مربع( 42)حداقل  یورو 163صفحه آگهی کتاب نمایشگاه  .....  متری  1غرفه ) سازه تتریس 

 درصد ریالی محاسبه میشود( 53درصد ارزی و  53کت های نمایندگی خارجی مستقر در ایران بصورت ) شر

 

 

 

 
 

 

 سامبانک صادرات ایران بنام شرکت همایشگران   1014314004110پرداخت به صورت نقدی یا چک روز در وجه حساب شماره 

IR320190000000104204739003   شبا:  شماره

 اختپرد به موظف متقاضی و نمیگردد مسترد واریزی وجه  نبوده، پذیرفته وجه واریز و مشارکت درخواست فرم ارسال و تکمیل زا پس انصراف اعالم 

 .بود خواهد نمایشگاه مقررات و شرایط مطابق نام ثبت وجه
 

ضمن تایید اطالعات مندرج در  ..............................................................................    مدیرعامل/ نماینده تام االختیار شرکت...............................    اینجانب

                  متر مربع را دارم. ...................  ر سالن مسقف/فضای باز به متراژاین فرم و آگاهی کامل از شرایط عمومی نمایشگاه درخواست فضای نمایشی مورد نیاز د

مهر و امضاء      

 موارد مهم

 )هزینه بعهده مشارکت کننده می باشد(     خیر        بله         استقرار ماشین آالت و نیاز به جرثقیل و لیفتراک -1

     خیر           بله                      (تجهیزات اضافه)برق و اینترنتبه نیاز  -4
 ریال برای هر غرفه 333/533/1هزینه اینترنت : و  ریال 333/533/1هزینه برق : 

 
 


