
   نام شرکت:                                              نام برند:                                    شماره غرفه:

   شماره ثبت:                                                                                                 :                                     
  

   نام مدیرعامل:                                          تلفن همراه:                                                      

  نشانی دفتر مرکزی:

         تلفن: 
  فکس:                                                                                              کدپستی:                                       

  نشانی فروشگاه:
  

  تلفن: 
                                        

  فکس:                                                                                              کدپستی:                                       

  نشانی کارخانه:
  

  تلفن: 
                                        

  فکس:                                                                                              کدپستی:                                       

                                                                                           ایمیل1:                                                                              وب سایت:

ایمیل2:                                                                               تلگرام:
  

  ایمیل3:                                                                               اینستاگرام: 
                                     

   زیرگروه محصوالت:    

   شرح محصوالت و خدمات:

  
   تلفن تماس جهت پیگیری امور نمایشگاهی:

   نام مسئول:
 

 تحریر    تجهیزات مهندسی    دفاتر    هدایا و فانتزی
 هنری    آموزشی و کمک آموزشی     لوازم اداری بایگانی  

ــد  ــگاه درج خواه ــاب نمایش ــات کت ــر در اطالع ــخصات زی مش
ــود. ــته ش ــل نوش ــق وکام ــا دقی ــد. لطف ش

امضاء و مهر شرکت

ثبت نام
فرم شماره 1

متراژ                                                                        

ایمیل:

نام شرکت: 

تاریخ: 

 مهلت ارسال مدارک تا پايان 1397/3/8 مي باشد. لطفا تا تاريخ مقرر نسبت به تکميل و ارسال مدارک اقدام نماييد.



  نام شرکت:                                                                                                     
  

  شماره غرفه:

                     نام و نام خانوادگی اعضاء
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

       نام و نام خانوادگی:
 

       نوع ماشین:

       شماره پالک: 
 

       نام و نام خانوادگی:
 

       نوع ماشین:

       شماره پالک: 
 

       نام و نام خانوادگی:
 

       نوع ماشین:

       شماره پالک: 
            

       نام و نام خانوادگی:
 

       نوع ماشین:

       شماره پالک: 

  نام مدیر:

درخواست کارت پارکینگدرخواست کارت اعضای غرفه داران در نمایشگاه

درخواست کارتVIP برای پارکینگ
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  نام مدیر:
کارتVIP برای حضور در مراسم تقدیر

قابل توجه شرکت کنندگان نمایشگاه:
  به ازای هرغرفه یک کارت پارکینگ VIP صادر می شود.

  به ازای هرغرفه یک کارت VIP برای حضور درمراسم صادر می شود.
   ارائه عکس برای مدیران و غرفه داران الزامی می باشد.

   اطالعات و اسامی اعالم شده قابل تغيير نيست.
  به ازای هرغرفه12متری 2 عدد کارت غرفه دار صادر می شود.              

   به ازای هرغرفه 24متری 3 عدد کارت غرفه دار صادر می شود.
   به ازای هرغرفه 48 متری 4 عدد کارت غرفه دار صادر می شود.

   به ازای هرغرفه60 متری 5 عدد کارت غرفه دار صادر می شود.             
امضاء و مهر شرکت

فرم شماره3

  مهلت ارسال مدارک تا پايان 1397/3/8 مي باشد. لطفا تا تاريخ مقرر 
نسبت به تکميل و ارسال مدارک اقدام نماييد.



 

  

  

     

  

ــگاه  ــاب نمایش ــی کت ــات انگلیس ــمت اطالع ــر درقس ــخصات زی مش
درج خواهــد شــد. لطفــا دقیــق وکامــل نوشــته شــود.

امضاء و مهر شرکت

Company Name.   Brand Name. Stand No.

C.E.O 

 Headquarter Address.     

 Factory Address.     

Summary of Products & Services.

Stand Manager.

 Shop Address.    

)نام شرکت( )نام برند(

)مدیرعامل(

)شماره غرفه(

)نشانی دفتر مرکزی(

)نشانی فروشگاه(

)نشانی کارخانه( 

   )شرح محصوالت و خدمات(

   )مدیریت غرفه(

)الزامی نیست(

فرم شماره2

 مهلت ارسال مدارک تا پايان 1397/3/8 مي باشد. لطفا تا تاريخ مقرر نسبت به تکميل و ارسال مدارک اقدام نماييد.



بسته پيشنهادی سرويس پذيرايی

پذیرایی مخصوص غرفه داران :
    باقالی پلو با مرغ.

    جوجه کباب با برنج ایرانی.
    چلوکباب )دو سیخ کباب کوبیده( با برنج ایرانی.

    )به همراه : قاشق و چنگال، دستمال مرطوب، دستمال کاغذی، ماست تک نفره، ادویه، نوشابه یا دوغ و آب معدنی در بسته بندی ویژه(
    قیمت هر بسته 27000 هزار تومان.

   )توزیع در محل غرفه و هر بسته شامل یک مدل از غذاها می باشد(.

: VIP پذیرایی
    زرشک پلو با مرغ

    مرصع پلو
    شیرین پلو

    باقالی پلو با گوشت گوسفندی
    خورشت فسنجان

    جوجه کباب
    چلوکباب کوبیده

خوراک سبزیجات
ساالد الویه
ساالد سزار

ساالد اندونزی
ساالد فصل

دوغ،  دلستر متنوع،  نوشابه سه، رنگ آب معدنی 
سلف سرویس هر نفر 50000 هزار تومان.

پذيرايی غرفه داران 

 VIP پذيرايی

تعداد نفرات

تعداد نفرات

روز اول

روز اول

روز دوم

روز دوم

روز سوم

روز سوم

روز چهارم

روز چهارم

  هماهنگــی پذیرایــی بیــن تعــداد نفــرات درخواســتی در » بســته پذیرایــی غرفــه داران « و اســامی 
اعــالم شــده در جــدول اعضــا غرفــه ) فــرم شــماره3( بــه عهــده نماینــده هــر شــرکت مــی باشــد.

ــداد بیشــتری جهــت  ــی نمایشــگاه، درخواســت تع ــای برپای ــر شــرکت، در روزه ــه ه ــی ک   در صورت
ــر هماهنگــی نمایشــگاه  ــه دفت ــح هــرروز، ب ــل از ســاعت 11 صب ــا قب ــد ت ــی داشــته باشــد، بای پذیرای

ــذور هســتیم. ــن صــورت از دادن ســرویس مع ــر ای ــد. در غی اطــالع ده

فرم شماره4

امضاء و مهر شرکت

نام شرکت: 

غرفه: 

 مهلت ارسال مدارک تا پايان 1397/3/8 مي باشد. لطفا تا تاريخ مقرر نسبت به تکميل و ارسال مدارک اقدام نماييد.


