
:نام مدیر عامل  :  نام کامل شرکت 

:کد اقتصادی  :  محصوالت قابل عرضه / فعالیت 

:کد پستی  : شناسه ملی  :  شماره ثبت 

:ایمیل  :  نمابر  : تلفن 

:آدرس  :  وب سایت 

:ایمیل  : همراه  :  نام رابط 

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

 مربعمتر 18ازای هر صندلی به پانل های اطراف ، موکت ، روشنایی ، پریز برق ، کتیبه نام شرکت ، یک میز و دو : بندی استاندارد شامل غرفه.
خدمات نمایشگاهی شامل درج لوگوی مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه، دعوت از بازدید کنندگان متخصصین و لوح یادبود نمایشگاه.
 غرفهدرصد هزینه کل 50پرداخت اولیه پیش.
 (.در غیر اینصورت کنسل تلقی میگردد.درصورت واریز مبلغ تا دو هفته بعد از ثبت نام رزرو جا باقی خواهد ماند)درصد کل هزینه غرفه 25پیش پرداخت اولیه اعضای اتماک
تسویه و کنسلی مطابق قوانین و مقررات نمایشگاه قابل اجرا مندرج در سایت می باشد  .

:مشارکت بیشتر با درخواست 
اسپانسر نمایشگاهی          برگزاری سمینارهای تخصصی          درج آگهی در کتاب نمایشگاه          تبلیغات محیطی

و( منددرج در وب سدایت نمایشدگاه ) با اطالع از شرایط و قوانین جاری نماینده تام االختیار شرکت فووق/ عامل مدیر ..................................اینجانب
مبلوغ ضومنا .  را دارمATMAK-iFarmنمایشگاه بین المللدی ، بدینوسیله درخواست غرفه با مشخصات تعیین شده در جدول باال در پذیرش آنها

-، بانک ملوی6037991899948154شماره کارت و 0111485814001به شماره حساب ............ مورخ .............. ریال طی فیش واریزی شماره .....................
. به نام شرکت برساز رویداد پارس واریز نموده که به پیوست ارسال می گردد( 8599کد ) شعبه بلوار سجاد 

:مهر شرکت :                                                امضا :                                                     تاریخ 

فضای مورد نیاز 
(متر مربع) غرفهنوع

داخل سالنفضا  و خدمات نمایشگاهی در

فضای بازفضا  و خدمات نمایشگاهی در

مدیریت محترم
؛با سالم

ادوات کشیاوزی  و آالت ،ماشیین )ATMAK-iFarmبین المللی نمایشگاه احتراما به استحضار می رساند 

الوی 21تواریخ در را (وابستهصنایع آبیاز ،تجهیزات گلخانه و سیستم ها  ،( کود،سم و بذر)،نهاده هاباغبانی 

ر لذا خواهشومند اسوت در صوورت تمایول بوه مشوارکت د. می گردددر محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار 1397شهریور ماه 24

.ارسال فرمایید051–31519نمایشگاه ، فرم ذیل را با دقت تکمیل نموده و به شماره 

:مشخصات شرکت کننده 

iFarmشرکت برسای زویداد پازس EXPO
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گاهبرگزار کنندگان نمایش
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احترامبا نهایت 
برساز رویداد پارس

مدیرعامل-حامد ایرانی 

ATMAK-iFarmفراخوان نمایشگاه   2018

...محتورممودیوریت

با سالم؛
طات و تمواس همانگونه که مستحضرید، حضور برنامه ریزی شده در نمایشگاه های بین المللی منجر به افزایش ارتبا

جدیودی از مشوتریان و همینوین برندسوازی هوای ه گوروهای تجاری،  فرصت نفوذ در بازارهای جدید و آشنایی با 
. شرکت ها می شود

کت کنندگان گذاری و خوشبختانه توانست نظر مساعد مشاربنیان گذشته یکی از این نمایشگاه ها که مرداد ماه سال 
سوتم هووا و سینهوواده ،باغبانی و بازدیدکنندگان متخصص را فراهم آورد، نمایشگاه ماشین آالت و ادوات کشاورزی، 

نمایشوگاهی کوه توسون انجمون تولیدکننودگان . بوود( ATMAK-IFARM)های آبیاری، خدمات و صنایع وابسوته 
نوده برگوزار کن)و شورکت برسواز رویوداد پوارس ( اتمواک) ، ماشینها ، ادوات و تجهیزات کشاورزی کمباین ،تراکتور

.در نمایشگاه شهرآفتاب تهران برگزار شد( نمایشگاه های بین المللی
قرارگیری مجموعه نمایشگاه شهر آفتاب یکی از بزرگترین و مدرن ترین مجموعه های نمایشگاهی کشور است که با

سترده و گ، عالوه بر دوری از ترافیک شهر، فضای (ره)در جنوب تهران و نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی 
م نمووده مناسبی را برای تبادالت تجاری و آشنایی با جدیدترین دستاوردها و تکنولوژی های روز فوراهبستر مجهز ،

.  است
را به صورت گسترده تر و با حضور مشارکت کننودگان بوین ATMAK-IFARM 2018اینک برنامه ریزی  شده تا 

. برگزار نماییم97شهریور ماه 24الی 21المللی بیشتر از تاریخ 

از این رو از شما دعوت می شود جهت پر بار نمودن این رویداد مهم و همینین استفاده از تمامی ظرفیت های قابل 
در نمایشگاه داشته حضور شایسته ای توجه و مناسبی که این رویداد جهت مشارکت کنندگان تدارک دیده است، 

.باشید

iFarmشرکت برسای زویداد پازس EXPO

Int’l Exhibition of ATMAK-iFarm (Farming & Gardening, Machinery & Tools and Irrigation, Livestock & Poultry, Inputs and Systems 

& Related Services & Industries) | 12 to 15 September 2018 | Shahr-e-Aftab Tehran International Exhibition Center

گاهبرگزار کنندگان نمایش

احترامبا نهایت 
زات انجمن تولیدکنندگان تراکتور ، کمباین ، ماشینها ، ادوات و تجهی

رییس هیات مدیره–حمیدرضا نامی ( اتماک) کشاورزی 
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