
 

 

 

 

 

  

 

 

  نشانی دبیرخانه:شرکت نماطرح خاورمیانه

 66564198 -66564391 – 66562517تلفن: /14طبقه چهارم،واحد  ،229، پالک غربی تهران،میدان انقالب،کارگر جنوبی،خیابان لبافی نژاد

 www.koodakexpo.ir                      info@koodakexpo.ir                 
 

 

 (مشارکت درخواست)  1  شماره فرم  

 :     شرکت نام 

                                                                                          

 : شرکت نشاني

 

    email                                           :            

    

 خواب سرویس،سیسموني لوازم اسباب بازی

  

 لوازم بهداشتي،مراقبت و ایمني

 

لوازم ورزشي،تفریحي و 

 سرگرمي

 خدمات آموزشي و رفاهي، 

 بیمه و بانک

 سایر کاالها و خدمات مرتبط 

 توضیحات:

 : شامل که باشد مي ريال 000/200/2:   سالن داخل سرپوشیده فضای در غرفه مربع هرمتر 

 (مترمربع 12 درخواستي متراژ حداقل. ) باشد مي کتیبه و روشنایي، میز عدد یک، صندلي عدد دو، موکت، اطراف های پانل 

 فضاي غرفه وعن

 درخواستی

 شماره 

 غرفه

 

 تخفیف %15                تولید ملی:

 تخفیف %20     داراي هولوگرام:

 محصول وارداتی: بدون تخفیف

 هزینه غرفه)به عدد(:  مبلغ

 داخل سالن
 

 هزینه غرفه) به حروف(: مبلغ  مترمربع .........  

 :پرداخت نحوه 

 ............................... تـاری  .................................  شماره به بانكي حـواله/چک طي،ریال......................................  مبلغ به غرفه اجاره هزینه کل  

                    6037-9971-1615-1946 کـارت  شـماره  یـا  ولیبصـرتهرا ،  میـدا   شـببه ،ملـي ایرا   بانـک  نـزد   0012030479613  شـماره  حساب به
 .گردد مي ارسال دبیرخانه به فرم این ضمیمه فیش تصویر و گردیده پرداخـت نمایشگاه در حضور بابت( نمایشگاه مدیر) کامبیزآقایي بنام

 آ  از پس و% ، 75 کسر با 31/5/97 تاری  از قبل تا، برگزارکننده تائید از پس و کتبي بصورت نمایشگاه از کننده مشارکت انصراف: انصراف

 عدم صورت در را مربوطه غرفه میباشد مجاز برگزارکننده همچنین و. بود خواهد برگزارکننده نفع به واریزی مبلغ کل از% 100 کسر با، تاری 

 ارسال از متقاضي امتناع همچنین. نماید واگذار سایرین به نمایشگاه ظاهر و چهره شد  دار خدشه از پیشگیری منظور به و متقاضي استفاده

 اولیه متراژ اساس بر پرداخت پیش مبلغ؛خواستي در غرفه متراژ کاهش صورت در و. شود مي تلقي مشارکت عدم بمنزله،انصراف کتبي نامه

 سوی از وجهي هیچگونه،انصراف صورت در نمایند مشارکت به اقدام 01/6/97 تاری  از ببد که شرکتهایي ضمنأ. شد خواهد محاسبه

 .شد نخواهد پرداخت ایشا  به برگزارکننده

                                      ) نماینده تام االختیار(                                                                                                       مشاركت كننده:

                                 ............................نام و نام خانوادگي :  ........ 

                                                               ..............................سمت:  ............................ 

  .............................تلفن همراه:  .....................

 .......................................................تاری :  

 ، فاقد اعتبار می باشد (مشارک کنندهمهر ) این قرارداد بدون 

 

 

 

 

 تلفــن :  ................................................................

 دورنگار:   ................................................................

 ............................................................تلفن همراه: 

 مهر امضاء و

 مشارکت کننده:

 

 مهر امضاء و

 برگزار کننده:

 

 :ثبت دبیرخانه 

....../...../1397 

 

 تولید ملی 

 دارای برچسب هولوگرام

 وارداتیمحصول 
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