
 

 

 
 
 

 

 فرم درخواست مشاركت ويژه شركت كنندگان داخلي( الف
   

 : كننده مشخصات شركت -1

 :شماره ثبت                                                                                                   :  نام شركت

 : شناسه ملی:                                                                                                  كد اقتصادی

 : كد پستی               :                                                                                                                            نشانی

 :شماره همراه                                          :        دورنگار:                                                                               تلفن

E-mail:                                                             Website: 

 : نام و سمت فرد مسئول در نمايشگاه:                                                                 نام مدير عامل

 :اولوبت دوم:                                  اولويت اول:  فه انتخابيشماره غر
 

 : لطفا متراژ غرفه مورد نياز خود را در جدول زير مشخص فرماييد -2

 نوع غرفه
حداقل متراژ 

 قابل واگذاری

فضای مورد 

 نياز
 كل مبلغ قابل پرداخت اجاره بها غرفه به ازاء هر متر مربع

داخل 

 سالن

  ارزش افزوده% 9+  ريال 000/540/2  متر مربع 21 تجهيزاتبا 

  ارزش افزوده% 9+  ريال 000/000/2  متر مربع 15 بدون تجهيزات
 

 1عدد ميز،  2، (كم مصرف وات 10عدد المپ  0)پانل بندی اطراف، موكت كف، پيشانی نويسی غرفه، يك عدد پريز برق، روشنايی  :تجهيزات متعارف شامل

 . باشد متر مربع می 21عدد صندلی به ازاء هر 

  عنوان خساارت دريافات و ماا ببای باه مشااركت كنناده        از مبلغ كل اجاره بها غرفه ب% 10در صورت انصراف شركت كنندگان به هر دليلی تا يکماه قبل از افتتاح نمايشگاه

 .اين بندكليه مبلغ پرداختی بعنوان خسارت به برگزار كننده تعلق خواهد گرفت عودت داده خواهد شد و در صورت عدم رعايت مدت مبرر در

 :نحوه پرداخت اجاره بها -3

بانك  1391 – 0199 – 112191 91 – 1و يا  ملتبانك  1123191211: های لطفا كل مبلغ اجاره بهاء غرفه را به هنگام ثبت نام به شماره حساب

واريز و اصل فيش پرداختی ر ا به همراه فرم درخواست مشاركت تکميل شده در مهلت  پاسارگاد،  بنام شركت مشاورين نمايشگاهي سايا نماي پارسيان

خيابان مير، مبابل سرپرستی : تر اصفهاندفيا ، 01، واحد 2214خيابان شريعتی، باال تر از پل رومی، ساختمان : دفتر تهرانمبرر به ستاد برگزاری نمايشگاه به نشانی 

 .تحويل فرماييد ،4جتمع هفت آسمان، طببه دوم، واحد مبيمه آسيا، 
 

 اولااين پااا از مطالعااه كاماال مبااررات      ………......……………عاماال شااركت   ماادير   ……………………اينجاناا   

نساابت بااه تکمياال فاارم درخواساات   تجهياازات جااانبیصاانايع آسانسااور، پلااه برقاای، باالبرهااا، نبالااه هااا، قطعااات و  المللاای بااين نمايشااگاه

 .نمايم مشاركت در نمايشگاه مذكور اقدام نموده و رعايت كامل مفاد آن را تعهد می
 

     …………                     ……………………                  ……………           …………... 

 گی مدير عامل                         امضا                               مهر شركتدم خانواتاريخ                               نام و نا              

 

 

1فرم شماره   




