
 

 

 

 

 

  

 

 

  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                 
 

 (غرفه درخواست)  1  شماره فرم  

     شركت نام 

                                                                                          

 زمینه فعالیت

 

                                                       نشانی شركت

    

 سرگرمیورزشی ، لوازم  ایرانی اسباب بازی

 و مراكز تفریحی

 خدمات آموزشی، محصوالت فرهنگی

 یو بانک ای بیمهخدمات 

 جهت نمایش در غرفه) الزامی(:لیست محصوالت 

 

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

 (مترمربع 12 درخواستی متراژ حداقل. ) باشد می كتیبه و روشنایی، میز عدد یك، صندلی عدد دو، موكت، اطراف های پانل 

 فضاي غرفه

 مورد نیاز

 شماره 

 غرفه

 

 شوراي نظارت هولوگرامداراي  تولیدات

   تخفیف %15 مشمول ،بر اسباب بازي

 می شوند

 هزینه غرفه)به عدد(:  مبلغ

 داخل سالن
 

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

 :پرداخت نحوه 

 ............................... تـاری  .................................  شماره به بانکی حـواله/چك طی،ریال......................................  مبلغ به غرفه اجاره هزینه كل  

                    6037-9971-1615-1946 كـارت  شـماره  یـا  ولیعصـرتهرا ،  میـدا   شـعبه ،ملـی ایرا   بانـك  نـزد   0012030479613  شـماره  حساب به
 .گردد می ارسال دبیرخانه به فرم این ضمیمه فیش تصویر و گردیده پرداخـت نمایشگاه در حضور بابت( نمایشگاه مدیر) كامبیزآقایی بنام

 آ  از پس و% ، 75 كسر با 30/10/97 تاری  از قبل تا، برگزاركننده تائید از پس و كتبی بصورت نمایشگاه از كننده مشاركت انصراف: انصراف

 منظور بهرا  مربوطه غرفه باشد می مجاز برگزاركننده همچنین و. بود خواهد برگزاركننده نفع به واریزی مبلغ كل از% 100 كسر با، تاری 

 بمنزله،انصراف كتبی نامه ارسال از متقاضی امتناع همچنین. نماید واگذار سایرین به نمایشگاه ظاهر و چهره شد  دار خدشه از پیشگیری

 سوی از وجهی هیچگونه،انصراف صورت در نمایند مشاركت به اقدام 01/11/97 تاری  از بعد كه شركتهایی ضمنأ.شود می تلقی مشاركت عدم

در غرفه،برگزار كننده و مغایر با ضوابط نمایشگاه همچنین در صورت وجود محصوالت خارجی .شد نخواهد پرداخت ایشا  به برگزاركننده

 اقدام خواهد نمود. نسبت به جمع آوری

                                                                                                                                            می باشد(اینجانب )مفاد این قرارداد مورد تائید  :مشاركت كننده

                                 ............................نام و نام خانوادگی :  ........ 

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

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

 ..............................................:  تنظیم تاری 

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

 

 

 

 

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

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

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

..........................................................  ایمیل:آدرس 

...........................................................

 مهر امضاء و

 مشاركت كننده:

 

 مهر امضاء و

 برگزار كننده:

 

 :ثبت دبیرخانه 

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

 

 ه لووووو   ا دارای محصووووو   

ش رای نظارت ب  اسواا  بوا ی 

 می باشد
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