
  
(1)شمارهفرم   

 در نمایشگاه درخواست مشارکت
  

 فارسی: نام شرکت

 التین:

 فارسی: آدرس شرکت

 التین:

 شناسه ملی: شماره ثبت: کد اقتصادی:

 کد ملی: کد پستی:

 شماره همراه: فکس: تلفن :

Website: Email: 

 نام و نام خانوادگی: مدیرعامل شرکت 

 پست الکترونیکی: شماره همراه: 

 نام و نام خانوادگی نماینده شرکت در نمایشگاه

 پست الکترونیکی: شماره همراه: 

 

 شرح خدمات و محصوالت 

 فارسی :

 التین : 

 صنایع وابسته    کفپوش    موکت      ماشینی فرش       زیر گروههای تخصصی

 می باشد.ریال  1001111  ربراب  6و  7و  8و  9 هایدر سالنفضای سر پوشیده هزینه هر متر مربع 

 می باشد.ریال  1171111  ربراب 11و  11و  07 هایدر سالنفضای سر پوشیده هزینه هر متر مربع 

 می باشد.ریال  1171111  ربراب 10و  11و  02سری های در سالنفضای سر پوشیده هزینه هر متر مربع 

 ریال می باشد. 201111  برابر بازهزینه هر متر مربع فضای 

 شود.الحساب دریافت میهای ج.ا.ا بطور علیشگاهیها توسط شرکت سهامی نماتوجه: کلیه مبالغ ذکر شده تا تعیین نرخ سالن

 متر مربع( 04....... )حداقل ......متر مربع( و باز .... 21......... متر مربع )حداقل ...فضای مورد نیاز سر پوشیده ......

و  2100091911109218 به شماره کارت 016-811-691099-1شماره مالیات بر ارزش افزوده را به حساب  %9هزینه ثبت نام به اضافه  244%

به نام شرکت توسعه اوراسیا نوید واریز و فیش را با  016نزد بانک پاسارگاد شعبه زرتشت،کد   IR 640570020681000693249001شماره شبا

طبقه  02پالک-بین خیابان سوم و چهارم -زرتشت غربیتهران، خیابان ذکر نام شرکت به همراه فرمهای تکمیل شده به دفتر ستاد به نشانی 

 88990181و دورنگار  88997211 -88997011 -88999169های در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن .ارسال نمایید 0اول، واحد 

 .تماس حاصل فرمائید

درخواستی،  هزینه غرفهدرصد  11ساعت پس از ثبت نام پذیرفته می شود و با کسر  98انصراف ثبت نام کنندگان تا  -شرایط انصراف :

 گردد و از آن به بعد انصراف به هیچ وجه پذیرفته نمی شود.وجه واریزی مسترد  می

 مدیرعامل شرکت 
 تاریخ

 :مهروامضاء

 شرکت توسعه اوراسیا نوید 

 
 :مهروامضاء

 ها، موکت،پوشالمللی کفنمایشگاه بین دهمین

 فرش ماشینی وصنایع وابسته 

 1197شهریور ماه  18-12
 لطفا این فرم را با دقت و حروف خوانا تکمیل فرمائیدرعایت کلیه دستور العملهای شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا که پیوست این فرم می باشد، الزامی است. 

 


