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 ثبت نام )ویژه شرکت کنندگان ریالی( -1فرم 
 

 ...................................................................................................................... (فارسی/ انگلیسی)کننده  نام شرکت/ مؤسسه شرکت

 .................ت شرکت......................زمینه فعالیت..............................................................کدپستی.................................... شماره ثب

 .............................رقمی .......................... 56. کد اقتصادی ...................................................................شناسه ملی شرکت ............

 ...............................................................................................................نشانی دفتر مرکزی............................................................

 .................................. ............................................................ فاکس.........................................تلفن...............................................

 ................ .......................................نام مدیر عامل...........................................................................................کد ملی مدیر عامل.....

 ..... ..................................... نام مسئول غرفه .................................................همراه..................................................................تلفن 

  ......وب سایت.................................................................. .......................پست الکترونیك...............................................................
 

 (متر مربع 56داقل )ح با تجهیزات پیش ساختهرفه در سالن سرپوشیده و غ (1

 (پانلهای اطراف، موکت، یك عدد پریز، روشنائی، یك عدد میز و دو عدد صندلی و کتیبه با نوشته میباشد تجهیزات پیشساخته شامل)

 متراژ مورد نیاز.........................................مترمربع جمعأ ............................................ریال 
 

 (متر مربع 66حداقل )( غرفه خودساز) 5جهیزات پیشساخته بند شماره بدون هیچکدام از تغرفه در سالن سرپوشیده و  (2

 متراژ مورد نیاز.....................................مترمربع جمعأ ............................................ریال 
 

 ع(متر مرب 80حداقل )بدون تجهیزات غرفه در فضای باز  (3

 ............................................ریال  نیاز.....................................مترمربع جمعاًمتراژ مورد 

 

  متر، هزم است مراتب  2در صوورت نمایش کاههای حجی  و یا نیاز ماشوین تهت و تجهیزات نمایشی به ابعاد خای یا با ارتفاب بیش از

 نام کتبا به ستاد اعالم گردد.  جهت هماهنگی هزم با ذکر تعداد،وزن و ابعاد در زمان ثبت

  محل ستونهای داخل سالن، در نقشه سالنها تقریبی بوده و فقط در هنگام خطکشی در سالنها امکان مشخص کردن وضعیت ستون نسبت

 اشد. ا به صورت قطعی امکانپذیر میبههبه غرف

 از  کنندگانی که در داخل غرفها از لحاظ مسوائل ایمنی ممکن نمیباشودل لذا از شرکتههبا توجه به اینکه تخصویص بر  در شوب به غرف

 یخچال استفاده مینمایند ، تقاضا میگردد از قبل تمهیدات هزم را در این خصوی به عمل تورند. 
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از بازدیدكنندگان ، هزینه خدمات جانبی نمایشگگهاب به ازاه هر مترمربو ه هزینه  نام متراژ غرفه، هزینه ثبت) كل هزينه %100

 افزوده ماليات بر ارزش % 9+.................................................................... (تبليغگات د  ه  اگگگایت  گگگركت اگگگگامی نمایشگگگهاب

  گگگگمگگا بطگگی اگگ امگگه  گگگگمگگا ب   گگ   .................................................. جگگمگگو كگگ  ...............مگگبگگلگگ............................................

ركت مديريت تجارت شد  هجه  ...................................... ..... به عگدب بان ................. م  خ.....................................................................

ضميمه فرم  IR 950  220  1701  01111  8349  72001 گما ب  با   9721  1834  1111  1701 به  گما ب ااگا پارس كارن 

 د خ اات ميبا د. 

 ربط، نمایشگاه در زمان مناسب دیگری برگزار خواهد شد و از در صوورت کنسول شودن نمایشوگاه بر اسواو دسوتور مقام ذی

 پرداختی معذوری .عودت وجوه 

 میباشد، مجاز به ساخت غرفه به صورت خودساز و انجام هیچ گونه  متر مربع 82متراژ غرفه تنان کمتر از کنندگانی که  شرکت

و  "نام فرم ثبت 5بند "تغییرات از قبیول بازنمودن سوووردرب غرفه، کفسوووازی یا تغییر کو غرفه و... نبوده و ملزم به انتخاب 

 ساخته نمایشگاه میباشد. پیشاستفاده از سیست  

 ای خودسواز) و یا در داخل غرفه (اع  از داخل سالن ههفرم ثبت نام را انتخاب مینمایند (غرف "6بند"کنندگانی که کلیه شورکت

ای اجرائی و طی مراحل اداری مندرج در ههیوا فضوووای باز) از سوووازه و یا تزئینات ویاه اسوووتفاده مینمایند، ملزم به ارائه نقشووو

 جهت اخذ مجوز ساخت میباشند.  5توری و تخلیه و ارائه فرم تعهد سازی، جمعدستورالعمل و تعهد غرفه

 ل ضومن اینکه متراژ نهایی غرفه پس از پایان عملیات ساخت و يیدمان غرف، الحسواب میباشوندکلیه مبالغ فو  به صوورت علی

ه ای جانبی دیگر نسبت بههت افزایش متراژ یا وجود هزینکنندگان موظفند در صورمالك تسوویه حساب خواهد بود. مشارکت

 ای مربوط به ستاد برگزاری اقدام نمایند. ههای تن براساو تعرفههپرداخت هزین

 

اطالعات نمايشررهاه رچه اينجانب...............................................نماينده شررركت.............................................نررمي دريافت دف 

فوق، با اطالع كامل و پذيرش مفاد دف رچه اطالعات و مقررات و شرراي  عموم  نمايشررهاه ها تدويي شررده توكرر  شركت 

 قدام مينمايم. ا اخ صاص  اوراكيانمايشهاه در اوليي نام ايران، نسبت به ثبت الملل  ج.ا.ای بييههكهام  نمايشها

  

  

 ..................................... :  مهر و امضاء   ...............................................................:  ........................................تاریخ:  سمت متقاضی
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