
 

 

 

 

 

 

 ........... همراه: .......................................................................نام شرکت: ................................................ مدیر عامل: .......................................................

............ تلفن:................................................... مرکزی:.......................................................................................................................نشانی دفتر 

 ....................................... وب سایت: ..................................................... ایمیل..................................فکس:.........................................................

 ...................... نام مسئول نمایشگاه:..................................کد اقتصادی:........................................................... شناسه ملی: ...............................

 ارایه این فرم به منزله ثبت نام می باشد لطفا در مورد متراژ ، محاسبه قیمت ،جایگاه درخواستی  دقت فرمایید.

 

 

 

 

 فضاهای قابل ارائه به شرکت های ایرانی حداقل متراژ قیمت )ریال(

 غرفه داخل سالن سرپوشیده متر مربع 30 هر متر مربع  000/200/1

 شامل: زمین بدون تجهیزات غرفه بندی و موکت

 مترمربع 12 مربع هر متر 000/400/1
 عدد یک ،( عرف حد در)  روشنایی ، کامل دیواره:  شامل سرپوشیده سالن داخل غرفه

 صندلی عدد میز و دو  یک التین، و فارسی به پیشانی بروی نام درج موکت، پریز،

 (تجهیزات بدون) باز غرفه فضای متر مربع 30 هر متر مربع 000/800

 : سازه نمایشگاهی،میزو صندلی،موکت،کتیبه (تجهیزات با) باز غرفه فضای مربع متر 30 هر متر مربع 000/300/1

 متر مربع 50 هر متر مربع 000/000/2

 غرفه ویژه در فضای سر پوشیده

شامل:مترجم،بیمه،درج لوگو در سایت،نشست خبری،گل آرایی،برک و ناهار روزانه 

 ریال (محاسبه می گردد 800000برای چهار نفر)به ازای هر نفر اضافه مبلغ 

 متر مربعریال به ازای هر  000/30رجیستر بازدید کننده 

 %9مالیات بر ارزش افزوده  

...................با اطالع و پذیرش کامل قوانین و شرایط عمومی اینجانب...................................................... نماینده تام االختیار شرکت .....................................

 ز نوع ..................................اقدام می نمایم.سمت متقاضی.............................................نمایشگاه ها نسبت به ثبت نام ......................... متر مربع غرفه ا

 ا مدیر عامل شرکت:تاریخ عقد قرارداد...................................................................................................مهر و امض



 

 

 

 

 

 ........................................................................................نام شرکت: ................................................ مدیر عامل: ........................................... همراه: ....

..................................................................... مرکزی:........................................................................................... تلفن:......................نشانی دفتر 

 ............................................................... ایمیل..........................................................................فکس:....................................... وب سایت: ........

 ...................... نام مسئول نمایشگاه:..................................کد اقتصادی:.......................................................... شناسه ملی: ...............................

 ارایه این فرم به منزله ثبت نام می باشد لطفا در مورد متراژ ، محاسبه قیمت ،جایگاه درخواستی  دقت فرمایید.

  

 

 فضاهای قابل ارائه به شرکت های خارجی  حداقل متراژ قیمت )در تمامی سالنها (

 غرفه داخل سالن سرپوشیده متر مربع 30 یورو / هر متر مربع 210

 شامل: زمین بدون تجهیزات غرفه بندی و موکت

 عدد یک ،( عرف حد در)  روشنایی ، کامل دیواره:  شامل سرپوشیده سالن داخل غرفه مترمربع 12 یورو / هر متر مربع 220

 صندلی عدد میز و دو  یک التین، و فارسی به پیشانی بروی نام درج موکت، پریز،

 (تجهیزات بدون) باز غرفه فضای متر مربع 30 یورو /  هر متر مربع 125

 : سازه نمایشگاهی،میزو صندلی،موکت،کتیبه (تجهیزات با) باز غرفه فضای متر مربع 30 هر متر مربع یورو /  145

 غرفه ویژه در فضای سر پوشیده متر مربع 50 یورو / هر متر مربع  300

شامل:مترجم،بیمه،درج لوگو در سایت،نشست خبری،گل آرایی،برک و ناهار روزانه 

 ریال (محاسبه می گردد 800000اضافه مبلغ برای چهار نفر)به ازای هر نفر 

 یورو / هر متر مربع 2رجیستر بازدید کننده    

 %9مالیات بر ارزش افزوده  

ذیرش کامل قوانین و شرایط عمومی پ.با اطالع و ........................اینجانب...................................................... نماینده تام االختیار شرکت ...............................

 .مایم.سمت متقاضی............................................ز نوع ..................................اقدام می ننمایشگاه ها نسبت به ثبت نام ......................... متر مربع غرفه ا

 و امضا مدیر عامل شرکت: تاریخ عقد قرارداد...................................................................................................مهر



 

 

 

 

 

 فرم درج مشخصات در کتاب دومین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران

 تکمیل این فرم الزامی می باشد

به صورت فایل  10/06/97 خواهشمند است اطالعات پایه شرکت را جهت درج رایگان نام و مشخصات شرکت در کتاب ویژه نمایشگاه حداکثر تا تاریخ
(word &pdf)  به پست الکترونیکInfo@Marineex.ir ارسال فرمایید.  

 درج مشخصات شرکت ها در کتاب نمایشگاه تنها با ارایه این فرم امکان پذیر می باشد.
ننده مطالب درج شده از سوی مشارکت کننده در زمان چاپ قابل استناد می باشد .لذا اشتباهات تایپ و یا عدم خوانا بودن فرم بر عهده مشارکت ک

 می باشد

 .........................:.................................تاریخ:....................................................مهرو امضا........................ نام و سمت متقاضی

        .....................................................................................................نام شرکت کننده:..............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................  Company Name 

 ...............................................................................................................نام مدیر عامل:...............................................................................................................

Managing Director…………………………………………………………………………………………………………………………..................................………. 

......................................................................................................................نشانی:.......................................................................................................................  

Address……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................تلفن:........................................................................................................................  

Tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................فاکس.........................................................................................................................  

Fax……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...........................................................................................................................................................................پست الکترونیک....................................................  

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..........................................................................................................................................................................................................................................وب سایت   

Web Site………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..............................................................................کلمه(........................................................................................................................ 100شرح فعالیت )حداکثر   

PRODUCT(Max.100 words)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

@Telegram………………………………………………………………Instagram………………………………………………………………………………………… 


