
 

 

 

 

 

 

 

 قرارداد مشارکت در

 (قزاقستان – آلماتی)قزاقستان نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان  چهارمین دورهبیست و 

 (september 2017 8-5) 4316 شهریور 41 لغایت 41

 را مینماییم.، تقاضای مشارکت در نمایشگاه مذکور و شرکت پارس رستاک با آگاهی کامل از شرایط و مقررات متعلق به برگزارکننده

 : company name نام شرکت:

 کد اقتصادی :    عامل : نام مدیر

 فکس:  تلفن: 

 آدرس :  ایمیل:    

 وب سایت:  

 نوع محصول یا خدمات :

 اطالعات نماینده شرکت )تکمیل کننده فرم قرارداد(: 

 سمت: نام و نام خانوادگی: 

 ایمیل:  تلفن:

  گردد.محقق می درصد از هزینه غرفه 05 تکمیل فرم درخواست مشارکت و پرداختثبت نام قطعی، بعد از 

  خسلارت   درصد از کلل هزینله غرفله و پلس از آر تلاریخ کلل هزینله غرفله بله عنلوار           35مبلغ  40/1/16در صورت انصراف تا تاریخ

 از مشارکت کننده اخذ میگردد.

  اجلاره  بله منزلله انصلراف از مشلارکت در نمایشلگاه تلقلی شلده و کلل مبللغ           40/0/16تاریخ در صورت عدم تسویه حساب کامل تا

 غرفه بایستی از سوی مشارکت کننده پرداخت گردد.

درصلد،   45)غرفله دو نلبش    یلورو  315 غرفله بلدور تجهیلزات   و  یلورو  110غرفه تجهیز شده یک نبش از قرار هلر متلر مربل     هزینه  -4

 یلورو  065(  Registrationنلام  ) بعلالوه هزینله ثبلت   درصلد مشلمول شلاری بیشلتر ملی گلردد(       05درصلد و جزیلره    40سه نلبش  

 باشد.می

را دارد و مبلللغ کللل پرداختللی بللا احتسللاب    / بللدور تجهیللزات ایللن شللرکت درخواسللت ......... مترمربلل  غرفلله بللا تجهیللزات  

registration  باشد.کالً ........................... یورو می 

 از ایلن شلرکت معلادل ریلالی مبللغ فلوه را بله حسلاب)ریالی( بله شلماره            حوالله  توانید پلس از اسلتعالم نلرر برابلری ارز    شما می

وط را هلای مربل  بانک صادارت شعبه قائم مقام نلبش مطهلری بنلام شلرکت پلارس رسلتاک واریلز فرملوده و فلیش           5455153010551

 ارسال نمائید. 00056113به شماره فکس 

 مبلغ فوه فقط درصورت عدم برگزاری نمایشگاه از طرف شرکت برگزار کننده قابل استرداد خواهد بود. -0

باشد و فرم هلای ثبلت نلام ارسلال شلده بعلد از ایلن تلاریخ در فهرسلت رزرو قلرار ملی            می 4/05/6431آخرین مهلت جهت ثبت نام  -3

 گیرند.

 مهر و امضای شرکت پارس رستاک                                                   ارکت کننده            مهر و امضای مش                   
 


