فرم ثبت نام
نام شرکت .................................................................................... :نام مدیرعامل ............................................... :شماره ثبت....................... :
نشاني............................................................................................................................................................................. :کدپستي........................ :
شناسه ملي ............................................... :

تلفن ................................................. :نمابر............................................................... :
پست الكترونيكي............................................................... :

کد اقتصادی.................................................. :

نام و نام خانوادگي شخص رابط.......................................................................... :

تلفن همراه................................................... :

فضای مورد نياز .................................... :مترمربع

شماره غرفه................................................... :

تاریخ فيش بانكي................................ :
شممماره اسمما

شماره فيش بانكي............................... :

 210-810-2255522-1بان م

مبلغ پرداختي................................................ :

پاسممارگاد ،بنممام شممرکت متحممدان توس م ه همممایش همما و نمایشممهاه هممای ریمما و یمما شممماره شممبا :

IR 790570021001102255522001و شماره کارت  5022291900048412 :ضميمه ميباشد.
غرفه در سالن سرپوشيده با تجهيزات شامل:
پانل بندي  ،ميز ،دو عدد صندلي  ،پريز برق ،كتيبه نويسي (حداقل متراژ غرفه هاي سرپوشيده  12مترمربع مي باشد).

 غرفه هاي عادي ،هر مترمربع  1/400/000ريال .

 غرفه هاي ويژه ،با موقعيت مناسب كه برروي پالن با حرف  Aمشخص شده اند ،هر مترمربع  1/500/000ريال.
 غرفه در فضاي باز هر مترمربع  600/000ريال (حداقل متراژ  50مترمربع ميباشد).

تذکرات :
 انتخاب محل غرفه از روي پالن جانمايي به اختيار مشاركت كنندگان است.
 كف سالن هاي نمايشگاه موكت مي باشد.

 پرداخت كل مبلغ اجاره بهاء غرفه در هنگام ثبت نام و انتخاب محل غرفه الزامي است.
 در صورت انصراف شركت كنندگان به هر دليل تا يکماه قبل از افتتاح نمايشگاه  %20از مبلغ كل اجاره بهاء غرفه بعنوان خسارت دريافتت و متاب ي بته مشتاركت
كننده عودت داده خواهد شد و در صورت عدم رعايت مدت م رر در اين بند كليه مبلغ پرداختي بعنوان خسارت به برگزار كننده تعلق خواهد گرفت.

 به مبلغ اجاره بهاء غرفه پرداختي از سوی مشارکت کنندگان مبلغ ماليات بر ارزش افزوده ،اضافه مي گردد.
 مشاركت در نمايشگاه تابع شرايط و م ررات شركت نمايشگاه بين المللي استان اصفهان خواهد بود.
 نمايشگاه تخصصي و صرفاً جهت نمايش تجهيزات است و جنبه فروش ندارد.

اينجانتتتب …………………… متتتدير عامتتتل شتتتركت …………………… پتتتز از معالعتتته كامتتتل م تتتررات يتتتازدهمين نمايشتتتگاه
تخصصتتي دوستتاهنه اصتتفهان پالستتت نستتبت بتته تکميتتل فتترم درخواستتت مشتتاركت در نمايشتتگاه م ت كور اقتتدام نمتتوده و رعايتتت كامتتل مفتتاد ن را
تعهد مينمايم.
تاريخ

نام و نام خانوادگي مدير عامل

امضا

مهر شركت

