فرم شرکت در نمایشگاه

( 12و  11آذرماه )2931

مشخصات:
نام سازمان:

زمینه فعالیت:

نام رابط سازمان:

تلفن همراه:

آدرس دقیق پستی:
کد اقتصادی سازمان:

کد پستی:
نام مسئول غرفه:

تلفن همراه:

كاالهايي كه در نمايشگاه عرضه خواهد شد:

هزینهها:
هر متر مربع غرفه در فضای طالیی
900/000

هر متر مربع غرفه در فضای نقرهای
150/000

تومان

تومان

* عرض کلیه غرفهها  9متر میباشد و طول غرفهها باید مضربی از عدد  9باشد.
شماره حساب ،جهت واریز وجه غرفهها:
(بنام دبیر اجرایی کنفرانس :آقای محمد حسین ذوالنوریان)
شماره حساب  20- 5112522-1بانک قرضالحسنه رسالت

شماره شباIR93-0100-0020-0022-5112-5220- 01 :

شماره کارت5012-1120-1111-0911 :
لطفا این فرم را پس از تکمیل به همراه فیش واریزی ،به شمارههای زیر ارسال نمائید.
اینجانب  ................................مسئول /مدیرعامل  .....................................با توجه به شرایط
مندرج در این فرم و توضیحات پیوست ،در خواست اجاره غرفه به متراژ  ..............در بخش:

A

B

C

D

E

F

G

H

نمایشگاه را دارم و کل اجاره بهای غرفه فوق به مبلغ  .......................................طی فیش شماره
 ....................در تاریخ  ..............................به شماره حساب فوق ،واریز کردم.
امضاء

پالن نمایشگاه:

توضیحات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

امکانات غرفه به ازای هر  3متر طول :دو عدد صندلي ،يك عدد ميز و تأمين برق و روشنايي.
سازه داربست ،سازه معمول نمايشگاهي ميباشد.
پذيرايي ميان وعده های صبح و بعدازظهر و همچنين نهار برای  2نفر تامين خواهد شد.
اولويت واگذاری غرفه بستگي به تاريخ رزرو غرفه و واريز وجه ،بهطور كامل دارد.
شرررركرت كنندگان مباز به واگذاری و يا تعويف غرفههای خود به غير نبوده و هرگونه
تغييرات درخواستي فقط با تاييد كتبي برگزاركننده ممکن خواهد بود.
فسرخ ررارداد مشاركت از طرف شركت كننده و استرداد وجه تا يك ماه ربل از برگزاری
كنفرانس با كسرر  %11از مبلغ پرداختي ميسرر ميباشرد و پس ازآن درخواست انصراف
پذيرفته نمي شود.
به شررركتكنندگان در نمايشررگاه ،تقديرنامه مشرراركت در كنفرانس ،با امرررای ر يس
كنفرانس اعطا خواهد شد.
نام و نام خانوادگی  /امضا

