
پنجـمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك، بيمه و خصوصی سـازی
 و دهميـن نمــايشگاه معـرفی فرصت هـاي سـرمايه گذاري كشـور 
30 مهر لغايت 3 آبان ماه 1397- مركز نمايشگاه هاي بين المللي كيش

www.kishinvex.ir   
info@kishinvex.ir

     آدرس دبیرخانه:
میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، واحد 3 
تلفکس:  )15خط( 88179790       

كيش(

مشخصات شرکت کننده

هزينه غرفه

فرم ثبت نام

 نام کامل شرکت: .............................................................................................. نشانی پستی: ..........................................................................................................

 کد پستی: ....................................................................  تلفن: .................................................................. دورنگار: .........................................................................

سایت اینترنتی: ............................................................................................................... پست الکترونیک:  ....................................................................................

نام مدیرعامل:  ................................................. نام و سمت فرد مسئول:  .............................................................. شماره همراه:  ................................................

     متقاضی حضور در نمایشگاه بین المللی Kish Invex 2018 می باشم.
                                                                                                                                                     مهر و امضا شرکت  

 لطفا متراژ غرفه مورد نیاز خود را در جدول ذيل مشخص فرمايید:

حداقل متراژ قابل نوع غرفه
فضای مورد نیازواگذاری

اجاره بهای غرفه به ازاء هر متر مربع  

ارزیريالی

350 يورو1/500/000 ريال....................................24 متر مربعغرفه ساخته شده با تجهیزات متعارف*

 300 يورو1/400/000 ريال....................................24 متر مربعفضای بدون غرفه و تجهیزات )فقط زمین(

-600/000 ريال....................................40 متر مربعفضای باز

* تجهیزات متعارف شامل: 
    پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی غرفه، دو عدد پریز برق، روشنایی، دو عدد میز و 4 عدد صندلی به ازاء هر 24 متر مربع غرفه می باشد.

خواهشمند است جهت دريافت اطالعات تکمیلی جهت حضور در پنجمین نمايشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی  سازی و دهمین 
نمايشگــــاه معرفی فرصت های سرمايــــه گذاری کشور، نسبت به پر نــمودن فرم ذيل و ارســال به دبیرخانه نمايشگاه به شماره تلفکس

88179790-021 )15خط( اقدام فرمائید.
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