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    )پیش شماره

  

    :نام مسئول اصلی غرفه 

    :تلفن همراه مسئول غرفه 

غرفه در سالن سرپوشیده همراه با غرفه سازي استاندارد شامل پانل هاي اطراف ، روشنایی و پریز برق ، کتیبه 

) صفحه آگهی 1متر مربع  18به ازاي هر 

)نفر 2متر ،  12به ازاي هر 

  ریال به ازاي هر متر مربع 

.ریال می باشد

  جمع کل  اجاره بهاء هر متر مربع

  

  .واریز کل مبلغ غرفه به حساب اعالمی اقدام نمایند

 -IR 840160000000000488997632و شماره شبا 

شعبه احمد قصیر بنام شرکت نمایشگاهی 

  .نیاك واریز و اصل فیش پرداختی را به همراه فرم مشارکت تحویل ستاد برگزاري نمایشگاه گردد

  .الزم به ذکر است ستاد برگزاري از دریافت وجه ثبت نام به صورت چک معذور می باشد

:مهر و امضاي مدیرعامل

دهمین نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان
ھشتمین ھمایش تخصصی تجھیزات و فن آوری ھای نوین صنعتی سازی ساختمان

)ره(، شبستان مصالي امام خمینی  ان
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  : بازار صنعت ساختمان فرم مشارکت در نمایشگاه

: اطالعات مشارکت کننده 

  :نهاد 

  

پیش شماره(فکس با     ) :

  :سایت اینترنتی     

نام مسئول اصلی غرفه   

تلفن همراه مسئول غرفه     :تلفن همراه مدیر عامل 

غرفه در سالن سرپوشیده همراه با غرفه سازي استاندارد شامل پانل هاي اطراف ، روشنایی و پریز برق ، کتیبه 

.متر مربع غرفه 12عدد میز به ازاي هر  1عدد صندلی و 

به ازاي هر (چاپ آگهی رایگان مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه 

درج رایگان اطالعات کلیه مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه 

به ازاي هر (پذیرایی روزانه کلیه غرفه داران به صورت ناهار و میان وعده 

ریال به ازاي هر متر مربع  1/  350/  000) تجهیزات بدون

ریال می باشد 2/  750/  000هزینه اجاره هر متر مربع در سالن نمایشگاه با تجهیزات 

اجاره بهاء هر متر مربع  موقعیت غرفه

    

واریز کل مبلغ غرفه به حساب اعالمی اقدام نمایندمشارکت کنندگان می بایست جهت ثبت نام نسبت به 

و شماره شبا  488997632ریال به شماره حساب ....................................... 

شعبه احمد قصیر بنام شرکت نمایشگاهی / انک کشاورزيب 6037 – 7011 – 9950 – 

نیاك واریز و اصل فیش پرداختی را به همراه فرم مشارکت تحویل ستاد برگزاري نمایشگاه گردد

الزم به ذکر است ستاد برگزاري از دریافت وجه ثبت نام به صورت چک معذور می باشد

:مهر و امضاي شرکت برگزار کننده 

 
دهمین نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان
ھشتمین ھمایش تخصصی تجھیزات و فن آوری ھای نوین صنعتی سازی ساختمان

انرته –  1396آذر ماه  21الی  19

    

  

فرم مشارکت در نمایشگاه   

 اطالعات مشارکت کننده

نهاد / موسسه / نام شرکت 

  :خدمات / نوع تولیدات 

  :نشانی دفتر مرکزي 

) :پیش شماره(تلفن با 

  :پست الکترونیک 

  :مدیر عامل نام 

تلفن همراه مدیر عامل 

 غرفه در سالن سرپوشیده همراه با غرفه سازي استاندارد شامل پانل هاي اطراف ، روشنایی و پریز برق ، کتیبه

عدد صندلی و  2نویسی سردرب ، 

  چاپ آگهی رایگان مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه

 درج رایگان اطالعات کلیه مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه

  پذیرایی روزانه کلیه غرفه داران به صورت ناهار و میان وعده

 بدون(هزینه غرفه فضاي باز

 هزینه اجاره هر متر مربع در سالن نمایشگاه با تجهیزات

  

  متراژ درخواستی

  

نحوه پرداخت :

مشارکت کنندگان می بایست جهت ثبت نام نسبت به 

....................................... مبلغ 

 2912 و یا شماره کارت 

نیاك واریز و اصل فیش پرداختی را به همراه فرم مشارکت تحویل ستاد برگزاري نمایشگاه گردد

الزم به ذکر است ستاد برگزاري از دریافت وجه ثبت نام به صورت چک معذور می باشد

  

  

مهر و امضاي شرکت برگزار کننده 
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آبان ماه سال جاري  با   30مشارکت کنندگان محترم می بایست نسبت به ارسال طرح آگهی خود حداکثر تا تاریخ  

متر مربع یک صفحه آگهی رایگان جهت مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه چاپ 

از آنجاییکه اطالعات مندرج در این فرم ، عینًا در کتاب درج خواهد شد ، مستدعی است نسبت به خوانا و دقیق بودن 

بدیهی است ستاد برگزاري تعهدي نسبت به فرم هاي ناخوانا 

در صورت عدم تحویل این فرم در زمان ثبت نام برگزار کننده نسبت به درج مشخصات مشارکت کننده تعهدي نخواهد 

  .نمایشگاه درج خواهد گردید

  :فاکس با پیش شماره 

  :مهر و امضاء          

دهمین نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان
ھشتمین ھمایش تخصصی تجھیزات و فن آوری ھای نوین صنعتی سازی ساختمان

)ره(، شبستان مصالي امام خمینی  ان
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مشارکت کنندگان محترم می بایست نسبت به ارسال طرح آگهی خود حداکثر تا تاریخ  

.مشخصات ذیل اقدام نمایند 

  )   عمودي(میلی متر  166میلی متر در 

و فلت شده    300dpiاجرا شده در نرم افزار فتوشاپ با کیفیت 

  درج اطالعات مشارکت کنندگان 

متر مربع یک صفحه آگهی رایگان جهت مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه چاپ  18الزم به ذکر است به ازاي هر 

از آنجاییکه اطالعات مندرج در این فرم ، عینًا در کتاب درج خواهد شد ، مستدعی است نسبت به خوانا و دقیق بودن 

بدیهی است ستاد برگزاري تعهدي نسبت به فرم هاي ناخوانا . دقت الزم اعمال شود) جیحاً تایپ شده

در صورت عدم تحویل این فرم در زمان ثبت نام برگزار کننده نسبت به درج مشخصات مشارکت کننده تعهدي نخواهد 

نمایشگاه درج خواهد گردیداطالعات مندرج در این فرم به صورت رایگان در کتاب 

  :فارسی 

  :التین 

  :فارسی 

  :التین 

  :فارسی 

  :التین 

فاکس با پیش شماره 

  :ایمیل 

      :تاریخ             

:نمایشگاه

 
دهمین نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان
ھشتمین ھمایش تخصصی تجھیزات و فن آوری ھای نوین صنعتی سازی ساختمان

انرته –  1396آذر ماه  21الی  19

    

  

 

مشارکت کنندگان محترم می بایست نسبت به ارسال طرح آگهی خود حداکثر تا تاریخ  -

مشخصات ذیل اقدام نمایند 

 میلی متر در  234: ابعاد طرح

 اجرا شده در نرم افزار فتوشاپ با کیفیت

  

درج اطالعات مشارکت کنندگان -

الزم به ذکر است به ازاي هر -

  .خواهد گردید

از آنجاییکه اطالعات مندرج در این فرم ، عینًا در کتاب درج خواهد شد ، مستدعی است نسبت به خوانا و دقیق بودن -

جیحًا تایپ شدهتر(اطالعات 

  .نخواهد داشت

در صورت عدم تحویل این فرم در زمان ثبت نام برگزار کننده نسبت به درج مشخصات مشارکت کننده تعهدي نخواهد -

اطالعات مندرج در این فرم به صورت رایگان در کتاب .داشت

  موسسه/ نام شرکت 

  نوع فعالیت

  نشانی دفتر مرکزي

  :تلفن با پیش شماره 

  :وب سایت 
  

    :نام و سمت متقاضی 

نمایشگاهآگهی رایگان در کتاب 
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