بیست ي چهارمیه ومایشگاٌ فرش دستباف ایران

فرم شماره 3

 1-7شهریًرماٌ  1931تهران

فرم درخواست کارت شناسایی و پارکینگ
وام شرکت/مشارکت کىىذٌ:
وام مذیر /متقاضی:

س:

متراژ غرفٍ:

غ:

فرم مشخصات مذیران ي افراد حاضر در غرفٍ بٍ (ترتیب ايلًیت) جهت صذير کارت شىاسایی

عكس
ردیف

وام ي وام خاوًادگی

وام پذر

اس عكس ديرٌ قبل
استفادٌ شًد

عكس جذيذ َمزاٌ ايه
فزم ارسال می شًد
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توضیح * :در صًرت وبًد عكس در دفتز مجزي ،مشاركت كىىذٌ حتما بايذ عكس جذيذ وفزات خًد را ارسال ومايذ .
* ارسال ايه فزم ي عكس َا (با قیذ وام) می تًاوذ بٍ صًرت حضوری ،پست پیشتاز ي يا توسط ایمیل اوجام پذيزد.
* در صًرت تمايل ،میتًان فايل اسكه ايه فزم ي عكس َا(با قیذ وام صاحبان عكس) ،را بٍ آدرس ايمیل
 photo@idroint.comارسال ي ريس بعذ بٍ صًرت تلفىی يصًل آن را اس شزكت ايذري (آقاي بٍ وژاد) استعالم فزمايیذ.

* در صًرت عذم ارسال بٍ مًقع عكس ي فزم مشخصات ،مجزي اس صذير ي تحًيل كارت شىاسايی معذير خًاَذ بًد.
* افزاد حاضز در غزفٍ َا ملشم بٍ تبعیت اس مقزرات شزكت سُامی ومايشگاٌ َاي بیه المللی تُزان َستىذ.
درخواست کارت پارکینگ  -جذيل مشخصات خًدري
ردیف

نوع خودرو

جذيل سهمیٍ کارت پارکیىگ

پالک

فضای بسته

تعداد کارت

1

ايزان

-

تا  12متزمزبع

1

2

ايزان

-

 13 - 55متزمزبع

2

3

ايزان

-

 51متزمزبع بٍ باال

3

* كارت َاي شىاسايی ي پاركیىگ فقط بز طبق جذيل سُمیٍ اعالم شذٌ اس طزف شزكت سُامی ومايشكاٌ َاي بیه المللی تحًيل
مشاركت كىىذگان محتزم می گزدوذ.
* كارت َاي پاركیىگ بذين درج پالک خًدري ي مُز حزاست ومايشگاٌ بیه المللی ،فاقذ اعتبار می باشىذ.
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو:

سايت ايىتزوتیwww.idro-fairs.com :

پست الكتزيویكیinfo@idro-fairs.com :

تُزان ،بشرگزاٌ چمزان ،محل دائمی ومايشگاَُاي بیه المللی ،ضلع شمال شزقی جايگاٌ ،ساله  - 61كذپستی1999613954 :

تلفه 22662765-7 :ي 22662774-6

ومابز22662772 :

