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   .Iran International Exhibitions Coشركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران رگزاركننده:ب

  1396ماه  آبان 6لغايت  3ميالدي  برابر با  2017سال  اكتبر 25-28مان برگزاري: ز                   

 

 

 23/6/96 اعا  و تممی  و تسلی  فرمها و واریز وج  نمایشگاه :آخرین مهـلت دریافت اطال            

 26/6/96 خارجی : های انبار نمایشگاه انضمام مدارک موردنیاز  ب  آخرین مهلت تحویـ  کـاال ب               

 هاي اعالم شده الزامي است .زمان بندي رعايت ، موجود با توجه به محدوديت زماني

 

تماس    22662696 نمابر -21912651-21914146-21912376 هاياطالعات كاملتر لطفا  با تلفن  جهت نيــاز به كسب

 حاصل فرماييد .

       overseas@iranfair.comآدرس پست الکترونيک    

 

 کت:نام شر                                              

 گروه كاالهايي : 

شرکت های دارویی و تجهیزا  پزشمی  -زی و شویندهمحصوال  بهداشتی، سلول -کلی  گروه کاالیی ساختمان

تجهیـزا  صـن ت    -ی نفت  فرآورده های -لوازم آشپزخان  -لوازم خانگی و اداری -خدما  فنی و مهندسی -

ـ فلزا   -وسای  نقلی  موتوری و قط ا  یدکی -پتروشیمی، محصوال  و مواد پلیمری محصوال  -نفت ی و آهن

ماشین  –مواد غذایی و صنایع  -قط ا  و ملزوما  خودرو -وه کاالیی خودرو گر - محصوال  م دنی -غیرآهنی

صـنایع  -صـنایع متـالور ی    –کودهای ارگانیـ    –آال  و تجهیزا  کشاورزی و محصوال  باغی و کشاورزی 

  لوستر -صنایع چوب - محصوال  فرهنگی و هنری، فرش و تابلو فرش -مناطق آزاد تجاری، توریس  هوایی،

 %49ريال مي باشد. ) بـا احتسـا      000/500/4درسالن سرپوشيده  مشاركت به ازاي هر مترمربع  هزينه

 تخفيف نمايشگاهي(

ت یین گردیده است ک  شام  ساخت و سـاز غرفـ  بـا    متر مربع درسالن سرپوشيده 15حداقل متراژ غرفه ها 

کف پـوش   -پریز –روشنـایی  –لی دو اعدد صند  -ی  اعدد میز-نمایشگاهی و تجهیزا   استانداردهای راعایت

 .غرف  هـا می باشد وسردرب نویسی

    سیبا بانـ  ملـی شـ ب  نمایشـگاه      2175799001002 هزین  اجاره بهای غرف  می بایست ب  شماره حساب 

 های بین المللی واریز گردد. ب  نام شرکت سهامی نمایشگاهبین المللی 
 

FE-FR-123-01 

                        اطالعات اوليه مشاركت در

در                           نمايشگاه اختصاصي ج.ا.ايران 

 تركيه –استانبول 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com
mailto:الكترونيكoverseas@iranfair.com
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 شماره : 
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---------------------فارسی :                                                             

--------------- 

         ENGLISH:------------------------------------------------------                                                    
 دورنگار:                                                                           تلفن :               

 وب سایت :   

 پست المترونی  :   

 نشانی :   

  جاریت -خدماتی          صن تی   –تولیدی           صنفی  –تولیدی      زمین  ف الیت :                                                 

 ت اونی             اتحادی                دولتی              خصوصی        نوع مالمیت:   

                                                                       سهامی اعام              سهامی خاص         با مسئولیت محدود          نوع شرکت :   

 تضامنی                                                                            

                                                    
 اینجانب                     مدیراعام /نماینده تام االختیار                                                        

 مجوز ف الیت پروان  بهره برداری       شماره    

 تاریخ تاسیس                                                     شماره ثبت                     

 شماره کار  بازرگانی                                                       

  کلی  موارد مندرج در آیین نام  شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور را دقیقا مطال   نموده و مت هد ب  راعایت                                                         

       آنها  می باش .                                                                                                               

 چ /فیش ب  مبلغ                                ضمیم  می باشد.                                                                                   

                                                       

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                                             
                                                         __________________________________________________________________ 

                                                           (تخفیـف  %49) بـا احتسـاب    ریـا   4،500،000هز ب  وسای  پیش ساخت  هر مترمربـع   غرف  در سالن سرپوشیده و مج                                                

   نمایشگاهی(
 مترمربع( شام  :   15)حداق  مترا     

 غرف نویسی ب سردر واعدد صندلی ، روشنایی در حد استاندارد نمایشگاهی  2اعدد میز ،  1پان  اطراف ، موکت ،              

     

 مبلغ ک  )ریا ( مترا  موردنیاز )مترمربع( فضای غرف 

 

  سرپوشیده با تجهیزا  و وسای  پیش ساخت 

 

 

   فضای باز

  جمع ک 

 

 

 

 مهر و امضاء
                                                                                

 

                                                          

                                                                                             :Name of the Companyنام شرکت :    

 

 

 

 

FE-FR-13-01  نمايشگاه  درخواست درج اطالعات در كتا

 اختصاصي ج.ا.ايران در

 تركيه –استانبول  

 (1396آبان  6لغايت  3)

 
 

 

 
 

 

 

 

شركت سهامي 

 نمايشگاههاي 

 بين المللي

جمهوري اسالمي 

 ايران

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FE-FR-125-01  اختصاصي ج.ا.ايران در در نمايشگاه  مشاركتفرم

 تركيه –استانبول 

 (1396 آبان 6لغايت  3)

 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com
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 انگليسي فارسي

  

 

Managing Director: 

 

 :Field of Activities : توليدات يا خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                               :Type of the Exhibits            ي نمايشي:هاكاال                                                      
 

 

 

                                  

 

                                                        

  :Address       نشانی :

                                          

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    مهر و امضاء

 
                            

                                                         

 شركت: نام 

 دورنگار:           تلفن:                                                                                                       

 

  : NAME - ـ نام : 

 انگليسي فارسي رديف

1 
  

2 
  

3 
  

 :COUNTRY كشور:

 :CITY شهر:

 :STREET خيابان:

 :LANE كوچه:

 :NO پالک:

 :P.O.BOX صندوق پستي:

 :ZIP CODE كد پستي:

 :TEL تلفن:

 :FAX نمابر:

 پست الکترونيک:

 
E-mail: 

 :Website سايت اينترنتي:

 

 
 

 

 

 

ي شركت سهام

 نمايشگاههاي 

 بين المللي

FE-FR-127-01 

اختصاصي نمايشگاه  به مشخصات افراد اعزامي

 تركيه –استانبول ج.ا.ايران در 
 

 (1396آبان  6لغايت  3)

 

 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com
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  : FAMILY - ــ نام خانوادگی :

 :FATHER  NAME - نام پدر: -

 :DATE OF BIRTH- تاریخ تولد: -

  : TYPE OF PASSPORT - ــ نوع گذرنام  : 

  : PASSPORT NO - ــ شماره گذرنام  : 

  : ISSUED ON :                   IN - ــ تاریخ صدور و مح  صدور : 

  : VALID UNTIL - ــ تاریخ انقضاء : 

  :.POSITION IN THE CO - ـ سمت در شرکت : ـ

 

  

                                                                     

 مهر و امضاء

 

 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com
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 مهر و امضاء     

 
 
 
 

 شماره تعرفه گمركي قيمت كل دالر قيمت واحد دالر تعداد شرح كاال رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 ت داد ک  بست  : 

  : (دالر) ارزش ک 

 

 

FE-FR-129-01  در نمايشگاه   كاالهاي نمايشيفاكتور

 تركيه –استانبول ان در اختصاصي ج.ا.اير

 (1396آبان  6لغايت  3)

 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com
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NAME Of THE EXHIBITION: 

EXHIBITIONS GOODS TO :  

 

NO DESCRIPTION QTY UNIT PRICE (USD) 
TOTAL 

AMOUNT (USD) 

CUSTOM’S 

TARIFF NO. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

      

TOTAL PACKAGES  

TOTAL VOLUME :  

TOTAL VALUE (USD):  

 
SIGNATURE :            
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FE-FR-83-01 

FE-FR-128-01 

INVOICE 

اختصاصي در نمايشگاه  فهرست عدلبندي كاال

 تركيه –استانبول ج.ا.ايران در 

 (1396آبان  6لغايت  3)

 

 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com


          
 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی   

 جمهوری اسالمی ایران

 

 شماره سند : 
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 پیوست: 
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 تعداد بسته شرح كاال رديف
وزن خالص 

 كيلوگرم

وزن ناخالص 

 كيلوگرم
 شماره بسته

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 :  )کیلوگرم( ک  وزن ناخالص

 : )کیلوگرم( ک  وزن خالص 

 ک  حج  کاال : 

 ت داد بست  :

 

                                            

 مهر و امضاء

 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com
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NAME OF THE EXHIBITION: The I.R of Iran solo exhibition, Istanbul - Tutkey 

EXHIBITIONS GOODS TO :  

No DESCRIPTION QTY NET WT. KG GROSS WT. KG 
NO. OF 

PACKAGES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

TOTAL PACKAGES :  

TOTAL VOLUME :   

TOTAL NET WEIGHT (kg): 

TOTAL GROSS WEIGHT (kg):  

 

 

SIGNATURE :    

FE-FR-14-01 

PACKING LIST 

http://www.iranfair.com/
http://www.iranfair.com/
mailto:office@iranfair.com

