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Iran International Exhibitions Co.    

 تذكرات مهم در مجموعه دستورالعمل ها و مقررات مشاركت در نمايشگاه هاي خارجي، اين شركت در انتخاب 

و يا از  فرماييد حاصل تماس22662684و نمابر 22662692

 .با توجه به محدوديت فضاي نمايشگاهي،اولويت با مشاركت كنندگاني است كه هرچه سريعتر نسبت به ثبت نام قطعي اقدام نمايند

به ازاي هر مترمربع  )كنندگان قابل پرداخت توسط مشاركت

و وب سايت رسمي   سامي شركت ها در كتاب نمايشگاه

به عهده  ايران.ا.ي بين المللي ج

  ميالدي

  كشور 107:  تعداد كشورهاي مشاركت كننده

  متر مربع 284000: 

  .مي باشد )غرفه سازي ويژه

بـه نـام شـركت     مركـزي بانـك  

ت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي قبل از واريز وجه جهت اخذ شناسه پرداخت به لينك مربوط به وب سايت شرك

  

  

  

- بين المللياطالعات اوليه مشاركت در نمايشگاه 

ميالدي 2019كلن،آلمان -آنوگا مواد غذايي
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تذكرات مهم در مجموعه دستورالعمل ها و مقررات مشاركت در نمايشگاه هاي خارجي، اين شركت در انتخاب  2

   .مشاركت كنندگان اختيار تام دارد

22662692و21912568هاي  تلفنشماره با   نيــاز به كسب اطالعات كاملتر لطفاَ

overseas@iranfair.com با ما در ارتباط باشيد .  

با توجه به محدوديت فضاي نمايشگاهي،اولويت با مشاركت كنندگاني است كه هرچه سريعتر نسبت به ثبت نام قطعي اقدام نمايند

قابل پرداخت توسط مشاركت(با احتساب تخفيفات نمايشگاهيهزينه مشاركت 

  )ماليات بر ارزش افزوده در برگيرنده (ريال26/

سامي شركت ها در كتاب نمايشگاهدرج ا -)غرفه سازي ويژه(غرفه با تجهيزات

ي بين المللي جنمايشگاه هاكليه هزينه هاي مربوط به اعزام نمايندگان شركت سهامي 

  .اين شركت مي باشد

ميالدي 2017 آنوگانمايشگاه بين المللي اطالعات آماري 

تعداد كشورهاي مشاركت كننده   شركت7405 :

: فضاي تحت پوشش   نفر بازديد كننده165000: تعداد بازديد كنندگان 

غرفه سازي ويژه(تعيين گرديده است كه شامل ساخت و ساز غرفه  مترمربع12

بانـك   690100004001057904012276هزينه اجاره بهاي غرفه مي بايست به شماره حساب 

  .واريز گردد ايران.ا.ج هاي بين المللي

قبل از واريز وجه جهت اخذ شناسه پرداخت به لينك مربوط به وب سايت شرك

www.iranfair.com 

           
  شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي   

 جمهوري اسالمي ايران

 

تهران، بزرگراه شهيد چمران، صندوق پستي: نشاني

  

    

ايران .ا.ج پاويون رگزاركنندهب

17لغايت  13: مان برگزاريز

  

2طبق مندرجات بند                

مشاركت كنندگان اختيار تام دارد

نيــاز به كسب اطالعات كاملتر لطفاَ درصورت         

overseas@iranfair.comطريق آدرس   ايميل 

با توجه به محدوديت فضاي نمايشگاهي،اولويت با مشاركت كنندگاني است كه هرچه سريعتر نسبت به ثبت نام قطعي اقدام نمايند          

  :اـه هـزينـه

هزينه مشاركت     - 

/000/000معادل 

غرفه با تجهيزات هزينه اجاره :شامل

  آنوگانمايشگاه 

كليه هزينه هاي مربوط به اعزام نمايندگان شركت سهامي    -

اين شركت مي باشد

:تعداد مشاركت كنندگان

تعداد بازديد كنندگان 

12 حداقل متراژ غرفه ها 

هزينه اجاره بهاي غرفه مي بايست به شماره حساب 

هاي بين المللي سهامي نمايشگاه

قبل از واريز وجه جهت اخذ شناسه پرداخت به لينك مربوط به وب سايت شركلطفا :يادآوري

www.iranfair.com .ايران مراجعه نماييد.ا.ج


