فرم ثبت نام بخش ريالي

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران
(ويژه توليدکنندگان و عرضهکنندگان کاال وخدمات داخلي)
5-8 October 2016
 41لغايت  41مهر ماه 4315
نام شركت

فارسي:

کد اقتصادی /شناسه ملي:

التين:

شماره ثبت /کدملي:

نشاني

فارسي:

دفتر مركزي

التين:

تلفن :

دورنگار:

پست الكترونيكی:

كد:

كد:

پايگاه اينترنتی:

نام مديرعامل

فارسي........................................................................ :
التين......................................................................... :

نماينده
تام االختيار

نام.................................................................................................... :
شماره همراه.................................................................................. :

 بر اساس ابالغ شركت سهامی نمايشگاههاي بين المللی تعرفه اجاره غرف در سالنها متفاوت می باشد و در سايت اين شركت
تعرفه ها درج شده است .قيمت اعالم شده بصورت علی الحساب بوده و پس از جانمايی قطعی تسويه حساب بعمل می آيد.

علي الحساب  فضای سرپوشیده بدون تجهیزات (حداقل  42مترمربع)  هر مترمربع  1/135/000ريال %9 +مالیات
هزينه
 هر متر مربع  1/335/000ريال %9 +مالیات
 فضای سرپوشیده با تجهیزات (حداقل  24مترمربع)
اجاره غرفه

(تجهیزات شامل پارتیشن بندی ،پریز برق ،نور ،میز و صندلی ،کتیبه و موکت غرفه می باشد)

 غرفه در فضای باز (حداقل  03مترمربع)

 هر مترمربع  535/000ريال %9 +مالیات

*توضيح :نرخهای مذکور به ازای هر متر مربع با احتساب علی الحساب هزینه برق مصرفی و ثبت نام از بازدیدکنندگان می باشد.
متراژ غرفه
درخواستي
زيرگروه
تخصصي

درخواست  ..................مترمربع غرفه (بدون تجهیزات) در فضای سرپوشیده را دارم.
درخواست  ..................مترمربع غرفه (با تجهیزات) در فضای سرپوشیده را دارم.
درخواست  ..................مترمربع غرفه در فضای باز را دارم.
 تجهيزات صنعتي و کارگاهي  ابزارآالت  صنایع پيشرفته  اتوماسيون صنعتي
 ماشين آالت و خطوط توليد
 خدمات فني ،مهندسي و مشاورهای  تجهيزات ایمني و بهداشت  فروش و خدمات پس از فروش  سایر

محصوالت يا خدماتي

فارسي:

كه عرضه خواهد شد

التين:

* نکات بسيار مهم

 اكيداً متذكر ميشود شركتهايي كه در بخش داخلي و بصورت ريالي ثبت نام نموده اند مجاز به نمايش كاالي خااريي و ياا لبليتاات
نصب بنر پخش كالالوگ ارائه كارت ويزيت و ...كه در آنها به هر شکل لبليغ يا اسم شركت خاريي باشد نيستند و در صورت لخلا
برابر مقررات شركت سهامي نمايشگاهها هزينه غرفه براساس لعرفه هاي ارزي نمايشگاه دريافتخواهد شد.
 متقاضيان ثبت نام در بخش داخلي مي بايد لصوير يکي از مدارک نشانگر لوليد داخلي كاال شاامل پرواناه لولياد و ياا پرواناه بهاره
برداري موافقت اصولي پروانه مونتاژكاري يواز كسب معتبر كارگاهي و  ...را به همراه گواهينامه ماليالي يا كارت ملي ارائه نمايند.

نحوه ثبت نام

 برای ثبت نام اوليه ،الزم است کل مبلغ اجاره فضای درخواستي به حساب شماره  3131331314بانک ملت شعبه بلوار ناهيد
(کد )6256/6یا حساب شماره  330-048-114314-4بانک پاسارگاد (به نام شرکت بازرگاني بين المللي ایدرو) واریز شود .لطفاً
پس از واریـز وجه ،اصـل فيش واریزی بانکي به همراه اصل این فرم (ممهور به مهر شرکت) و سایر مدارك الزامي را به امور نمایشگاهي
شرکت بازرگاني بين المللي ایدرو تحویل و یا از طریق پست ارسال فرمائيد .به فرمهای بدون مهر و امضاء ترتيب اثر داده نمي شود.

كليه اطالعات و مقررات مندرج در پشت و روي اين صفحه و سايت اينترنتی شركت بازرگانی بين المللی ايدرو مطالعه شد ،ضمن قبول و پذيرش
كليه شرايط و مقررات ،درخواست مشاركت در نمايشگاه را دارم.

امضاء مديرعامل
شركت بازرگاني بين المللي ايدرو:

مهر شركت متقاضی
تلفن 55665662-6 :و 55665662-6

تاريخ
نمابر55665665 :

تهران ،بزرگراه چمران ،محل دائمی نمايشگاههاي بين المللی ،ضلع شمال شرقی جايگاه ،سالن  - 34كدپستی4111343151 :
پست الكترونيكی info@idro-fairs.com :كانال تلگرامhttps://telegram.me/idro_fairs :
سايت اينترنتیwww.idro-fairs.com :

