
 

 نمایشگاه ملی صنعت  پسته
97شهریور ماه  23تا  20همزمان با دومین همایش ملی پسته   

 
 فرم درخواست و ثبت نام شرکت در نمایشگاه تخصصی صنعت پسته

 نام سازمان / شرکت / مجموعه : 

 : ئول هماهنگی مسنام و نام خانوادگی                            نام و نام خانوادگی رئیس / مدیرعامل  :       

                                    شماره موبایل نماینده :                                        شماره فاکس :                                شماره تلفن ثابت  : 

 نشانی :

 : مسئول غرفه نام و نام خانوادگی                                                    شماره غرفه های مورد تقاضا : 

 کاالهای ارسالی به نمایشگاه : 

مدیر عامل .......................................... با توجه به موارد فوق الذکر ، در خواست اجاره غرفه  /رئیساینجانب ....................................... 

 را دارم .اده معین در جدول باال عو امکانات فوق الکرشده ذهای 

.................... طی فیش شماره به مبلغ ...................با احتساب امکانات فوق العاده درخواستی فوق  های کل اجاره بهای غرفه

، به  2272115276به شماره حساب ................................................ در تاریخ .............................. به حساب به نام دانشگاه ولی عصر )عج( 

 .  واریز شده است )کپی پیوست( تجارت نزد بانكنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه ولی عصر )عج( 

برای پوشش بنر اختصاصی در فضای داخلی غرفه  /کتیبه غرفه  /یك عدد پریز برق /یك عدد میز  /عدد صندلی  2  امکانات غرفه :

 )سازه داربست سازه معمول نمایشگاهی می باشد( /برای دو نفر در هر روز  پذیرایی میان وعده /تمامی دیواره ها 

 هزار تومان( 50هزار تومان(  ، خوابگاه )هر شب  10هزار تومان( ، ناهارو شام )هروعده  5صبحانه )هروعده  امکانات فوق العاده :

 

 صبحانه .............. وعده  /  ناهار .............. وعده  / شام  .............. وعده  /  خوابگاه  .............. شب  امکانات درخواستی : 

 

  

 

، غرفه های درجه  ریال 14.000.000متری با پوشش بنر اختصاصی :  12غرفه های معمولی هر واحد   تعرفه غرفه ها  :

متری با  36، غرفه های درجه اول جزیره ای  هر واحد ریال  16.000.000نر اختصاصی : متری با پوشش ب 12دوم هر واحد 

  ریال 55.000.000سالن آمفی تئاتر جهت ارائه کنفرانس  :  دو ساعت پوشش بنر و اختصاص

 

 مهر و امضاء متقاضی

 
آخرین مهلت ثبت نام قطعی *  .غرفه ها پیوست گردیده است  یپالن نمایشگاه شامل موقعیت و درجه بند *       توضیحات :

          .اولویت واگذاری غرفه بستگی به تاریخ رزرو غرفه و واریز وجه به طور کامل دارد * . خواهد بود 1397مرداد ماه  15

شرکت کنندگان مجاز به واگذاری و  * .ر غرفه داران قرار خواهند گرفتس از اتمام نمایشگاه در اختیاپبنرهای اختصاصی * 

      یا تعویض غرفه های خود به غیر نبوده و هرگونه تغییرات درخواستی فقط با تایید کتبی برگزارکننده ممکن خواهد بود.

شرکتهای دانش بنیان همواره از * درصد افزایش نرخ می باشد. 20مرداد ماه مشمول  15تعرفه غرفه ها از تاریخ یکم تا *

 رمند خواهند بود . هدرصدتخفیف ب 25

 )فارسی( 09132932151هماهنگی و کسب اطالعات بیشتر :   03434262091کس دبیرخانه : فتل

 


