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 اطالعیه پیش ثبت نام                                 
 

نمایشگاهی  گروهو کنندگان مبلمان ایران اجرای تفاهم نامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادر در رساندب اطالع به مفتخر است

  جارتـعه تـمان توسازـس 31/30/3165مورخ52606/002/65 مارهـاس مجوز شـو بر اسه آلمان ـمس دویچه

 (  Medex Deutsche Messe Woodworking  ) چوب صنایع  یگاه جهانـمایشـن  دوره اولینایران 

برگزار  )سالنهای غرب(بین المللی تهران گاه هایـنمایشدر محل دائمی  11 99تیر ماه  22لغایت  91تاریخ  از

  .خواهد شد

تکنولوژی از سراسر دنیا همراه خواهد بود ، فرصت منحصر به و  که باحضور ارزشمند صاحبان دانش طبعا تحقق این رویداد

 فراهم خواهد نمود.بازارهای هدف صادراتی فردی را نیز برای صادرات محصوالت صنعت چوب و مبلمان ایران به 

مان آل نمایشگاهی دویچه مسه گروهدر فرآیند برگزاری این نمایشگاه پذیرش و ثبت نام از مشارکت کنندگان خارجی توسط 

ارکت ـدر عین حال مش د.ـیـکو به انجام خواهد رسرکت کنندگان ایرانی توسط شرکت فیپبت نام از مشاـذیرش و ثـو پ

را بر عهده دارند می توانند ضمن هماهنگی با در ایران رسمی شرکت های خارجی ه نمایندگی ـک رمیـتـدگان محـکنن

 نمایند. ییاجراشرکت این شرکت مادر، فرآیند های ثبت نام خود را از طریق 

  12/12/99تاریخ از پیش ثبت نام مرحله  آغاز

را برای  درخواست خودفرم پیوست می توانند ضمن توجه کامل به مقررات ذیل و با تکمیل و ارسال  متقاضیان محترم

 فرمایند.ئه نمایشگاه ارامشارکت و اجاره غرفه در 

 

 

 

 

 Wood Workingستاد برگزاری نمایشگاه    
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  پیش ثبت نام رایط و مقرراتش   
 

 و یا شماره شبا 20/00621454مبلغ سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه را نقداً به حساب شماره لطفا  محترم متقاضیان

 20 1454 0062 2222 2022 2302 06 IR  شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد بانک ملت شعبه میدان به نام

فرم  را همراه با و تصویر فیش واریزیثبت خود واریز و اطالعات شماره و تاریخ فیش واریزی را در فرم درخواست  فرهنگ

ارسال  info@persiafipco.comو یا ایمیل  26361352366یا تلگرام  44530606تکمیل شده به شماره فکس 

 .فرمایند

 خواستی در اولویت جانمایی لحاظ خواهد شد .*تاریخ واریز سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه و متراژ در

بدیهی است در مدت زمان مرحله پیش ثبت نام به مجرد اینکه متراژ درخواستی به حد نصاب الزم برسد * 

 .این  مرحله  متوقف خواهد شد

 

پیش پرداخت تلقی شده و از مبلغ کل مبلغ به عنوان  قطعی،سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه در مرحله ثبت نام -3

 .شودصورتحساب مشارکت کننده کسر می 

 متقاضی از انصراف غیرقابل استرداد بوده و درصورتو جانمایی نام  ثبت مرحله در درنمایشگاه شرکت ضمانت سپرده-0

 عودت خواهد شد. نمایشگاهثبت نام  نهاییپس از مرحله  شرکت ضمانت سپرده دلیل هر به نام ثبت
 

 با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی ، غرفه ها مطابق نقشه های تصویبی از قبل مشخص بوده و قابل تغییر  -1

 نمی باشد و به هر مشارکت کننده فقط یک غرفه واگذار می گردد.
 

باشد  ی استمتقاضی غرفه صرفا می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مدارک و مستندات شغلی صنفی و صنعت-0

.ن واگذاری به شخص ثالث را ندارد و به هیچ وجه امکا  

هسپرده ضمانت شرکت در نمایشگامبالغ جدول   

 

 مبلغ سپرده گروه بندی ردیف

 لاير 0101110111 متر مربع 111تا  1

 لاير 0101110111 متر مربع 011تا  111 0

 لاير 0101110111 متر مربع311تا  011 3



: ثبت تاریخ

: شرکت پستی کد

:اقتصادی شماره

:فاکس

Website:

 Wood Working نمایشگاه برگزاری ستاد  

09193160195:  تلگرام /88614749:  فکس /886047747:  تلفن

www.persiafipco.com / info @persiafipco.com

 مندرج مقررات  و شرایط کلیه قبول با و 96/12/21 مورخ L-S-3342  شماره نام ثبت پیش آگهی دقیق و کامل مطالعه ضمن  

 نام به   44503868/04 شماره حساب به........................  تاریخ در لایر...................  مبلغ واریز  ، مذکور درآگهی

.                   مینمایم اعالم را خود درخواست      ، فرهنگ میدان شعبه ملت بانک نزد پرشیا مبلمان صنعت پیشگامان شرکت

                                                                                                                                               

:متقاضی امضاء مهرو                                              

:کار محل تجاری نام

: ملی شناسه شماره

:کار محل تلفن

: درخواستی متراژ بینی پیش
مــــربع متــــر.................................  ریالی داخلی تولیــــــد محصــــــــول

مــــربع متـــــر .................................. (ارزی ) خارجــــی محصــــــــول

: شود ذکر التین به کشور نام و شرکت نام ، نمایندگی داشتن صورت در

Email:

:  ............................................سایر

مبلمان و چوب صنایع ای مشاوره ، مهندسی ، افزار نرم

: کاالیـــــــــی گروه

:  فعالیت رسته

مبلمان و چوب صنایع اولیه مواد

مبلمان و چوب صنایع  آالت ابزار

مبلمان و چوب صنایع جانبی تجهیزات و آالت یراق

:ثبت شماره

:فارسی به شرکت نام

 نام ثبت پیش فرم

: شرکت آدرس

: التین به شرکت نام

: شرکت نماینده نام:عامل مدیر خانوادگی نام و نام

(خارجی-  داخلی)کـنـنـده تامین خدمـاتـــیکننده تولیـــد

جنگل و چوب صنایع اولیه مواد تولید آالت ماشین 

دکوراسیون و مبلمان تولید آالت ماشین
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