
     

 شرکت   محترم یتریمدآ 

و  صوتی و تصویری ،نمایشـگاه  بین المـللی  تخصـصی  دوربین های دیجـیتال ، هنرعکـاسی و تصویربـرداری  شانزدهمیناستحضار میرساند احترامـاً به 

                7921تیرماه  62الی  62از تاریخ   (جنب بوستان گفتگومحل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران ) گفتگودر مجتمع نمایشگاهی  تهتجهـیزات وابسـ

 .گرددبرگزار می 

 .یملذا با عنایت به نقش و اهمیت تاثیر گذار آن مجموعه ،از آن مدیریت محترم جهت حضور هرچه  فعال تر در این نمایشگاه دعوت  بعمل می آور 

                       ذیل را به منزله ثبت نام تکمیل وفرم  فرمائید  دستور   ،ترده مخاطبینو حضور گس  نمایشگاه مناسب این  توجه به جایگاه با  است   خواهشمند

        . ارسال نمایند( 381)  22882688خانه نمایشگاه به شماره نمابر به دبیر  11/69 /03 تاریختا 

                ستاد برگزاری                                                                                                                                                       

  درخواست مشارکت در نمایشگاهفرم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ائیدتماس حاصل  فرم  167-22862286-2شماره تلفن به  ستاد برگزاریفرصت های اسپانسری نمایشگاه با   ازضمناً در صورت نیاز به هرگونه اطالعات بیشتر و استفاده  

        WWW.PISHBARAN.COM                            EMAIL:INFO@PISHBARAN.COM                                                    167-22862288: نمابرشماره 

 : شرایط ثبت نام

 .ی باشد م مجتمع نمایشگاهی گفتگو و برگزارکننده مشارکت  در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی *

ید ستاد برگزاری و پرداخت کامل 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 تای*

 .هزینه مشارکت در نمایشگاه صورت میگیرد

 .می باشد اولویت جانمائی براساس تاریخ ثبت نام و واریز وجه غرفه*

 .اعالم انصراف پس از ثبت نام  پذیرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نمی گردد*

 :لطفاً متراژ و مشخصات غرفه مورد نیاز را در جدول زیر مشخص فرمایید 

 فضای مورد نیاز غرفه

 (متر مربع)

 متر مربع 42حداقل ها  نفضا و خدمات نمایشگاهی در داخل سال

 

 

 :توضیحات

 متر مربع 42پانلهای اطراف ، روشنایی،پریز برق، کتیبه نام شرکت ، دو میز و چهار صندلی به ازای هر : ندی استاندارد شامل غرفه ب*

 درج مشخصات مشارکت کننده در کتاب نمایشگاه ، دعوت از بازدیدکنندگان ، لوح یادبود نمایشگاه، پارکینگ: خدمات نمایشگاهی شامل *

  .هزینه مشارکت نمایندگی یا شرکتهای خارجی برابر با شرکتهای داخلی و به صورت ریالی محاسبه می گردد: تبصره  *

 

 

 

 

 

 

.                                     استفاده خواهد شد نمایشگاهزیر در کلیه مراحل  یمندرج در جدولها یاز اطالعات فارس: توجه   

       : موسسه شرکت کننده /  نام شرکت

:محصوالت قابل عرضه /زمینه فعالیت  

:تلفن همراه :مدیرعامل ینام و نام خانوادگ   

: کد ملی :مشارکت کننده آدرس    
 

: نمابر :تلفن   

: تلفن همراه : رابط یا مسئول غرفه ینام و نام خانوادگ   

:سایت اینترنتی  :پست الکترونیک   

 

و و پذیرش مقررات از شرایط ثبت نام با اطالع کامل .......... ...............................نماینده تام االختیار شرکت مدیر عامل،.........................................اینجانب   

حواله بانکی/ریال طی چک بانکی......................و کل هزینه جمعاً مبلغ  نمایمی برگزارکننده نسبت به ثبت نام اقدام م یتدوین شده از سو نمایشگاه یشرایط عموم   

.به ضمیمه فرم درخواست می باشد ........................................به شماره    

ندهمشارکت کن مهر و امضاء   ..................................  تاریخ  ............................................:  یسمت متقاض  

http://www.pishbaran.com/
http://www.pishbaran.com/

