اولین نمایشگاه بین المللی ورزش ،محصوالت نوین و تجهیزات وابسته
 25الی  29دی ماه  - 1396محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب
شماره اقتصادی:

شماره ثبت:
نام شرکت /سازمان:
وب سایت:

پست الکترونیکی:
زمینه فعالیت:
نشانی:
تلفن:

فکس:

نام مدیر عامل:

تلفن همراه:

نام نماینده تام االختیار:

تلفن همراه:

تولید کننده 󠇆󠇆
گروه:

واردکننده 󠇆󠇆

سازمان دولتی󠇆󠇆

ارائه دهنده خدمات مسافرتی󠇆󠇆

نام کمپانی خارجی:

از کشور:
سازمان غیردولتی 󠇆󠇆
سازمانهای مردم نهاد󠇆󠇆

تولیدکننده تجهیزات طبیعت گردی وسفر󠇆󠇆
مراکز علمی -آموزشی󠇆󠇆

تجهیزات و صنایع وابسته

سایر󠇆󠇆

شرایط ثبت نام
مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب می باشد.
تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله پذیرش در نمایشگاه نمی باشد و ثبت نام قطعی پس از دریافت و تکمیل دفترچه ثبت نام و تأیید ستاد برگزاری و
پرداخت کامل هزینه مشارکت در نمایشگاه صورت می گیرد ،خواهشمند است فرم تکمیل شده به همراه فیش واریزی به شرکت چیستا تحویل گردد.
در صورت اعالم انصراف بعد از ثبت نام قطعی و جانمایی ،هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد.
آخرین مهلت ثبت نام قطعی در نمایشگاه  1396/09/30می باشد.

هزینه ثبت نام

شماره حساب 356606175 :نزد بانک کشاورزی ،بنام شرکت پیشرو مبتکران چیستا
به فرم های فاقد فیش مالی ترتیب اثر داده نخواهد شد و فقط معادل رقم واریزی ،متراژ غرفه واگذار می گردد و امکان افزایش و کاهش متراژ پس از ثبت نام مقدور
نمی باشد .لذا خواهشمند است ،در انتخاب و تعیین متراژ درخواستی نهایت دقت را مبذول فرمایید.
فضای غرفه

نوع غرفه

داخل سالن سرپوشیده

حداقل متراژ قابل
واگذاری

اجاره بهاء غرفه به ازاء هر مترمربع

معمولی +خدمات(با تجهیزات)

12مترمربع

 1/600/000ریال  %9 +مالیات ارزش افزوده

بدون تجهیزات+خدمات (فقط زمین)

 24مترمربع

 1/350/000ریال  %9 +مالیات ارزش افزوده

اینجانب  ..........................................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت /سازمان  ..........................................با آگاهی کامل از قوانین و
مقررات نمایشگاه تقاضای  ...................................متر مربع غرفه جهت شرکت در نمایشگاه را دارم.
مهر و امضاء:

شرکت چیستا :تلفن)021( 22924526 – 31 :

تاریخ:

فکس22910339 :

www.chistafair.com

