
 

 به نام خدا 

 در آگهی دعوت به مشارکت

 ( آرایشی و بهداشتی)  98نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین  
 با نظارت انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران  شرکت سامع پاد نوین

 برگزار می نماید : و انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
 نمایشگاه بین المللی ششمینبیست و 

مواد شوینده ، پاك کننده ،  بهداشتی ، سلولزی و ماشین آالت وابسته 

IRAN BEAUTY & CLEAN 2019 
 فرصتی ارزشمند برای تولید کنند گان ، صادرکنندگان و وارد کنند گان 

 از کلیه تولید کنندگان ، صادرکنندگان و نمایندگی های محصوالت خارجی دعوت بعمل می آید  لذابدینوسیله 

 حاضر در این نمایشگاه بپیوندند .برترتا با مشارکت فعال خود به جمع شرکتهای 

 مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران        98 ماه اردیبهشت 4 تا 1زمان :  
 مشارکت در نمایشگاهفرم درخواست 

  : نام کامل شرکت………………………………  : لطفاً ذکر فرماییدزمینه فعالیت( :……….…………………………...…………) 

         تولید کننده        ) وارد کننده: ) نمایندگی محصوالت خارجی (( : لطفاً ذکر فرمایید:متفرقه ……………....………………… …) 

 : متر مربع      ……متراژ مورد نیاز     داخل سالن  : نمابر :  ………….……………فضای باز      تلفن……………………… 

   ( : ایمیل…………….……………..… @ …..……………………………(   )...……………………Www ………....) 

   : شماره تلفن همراه :    .…………………سمت :  …….......……………نام نماینده تام االختیار…………….…………………… 

 پستی دفتر مرکزیآدرس…………………………………………………………………….…………………………............. 

     گروه کاالیی زیر انجام میشود و تاریخ ها بر اساس 26/10/97   تیلغا 22/10/97مورخ  شنبه روز از جانمایی و نام ثبتتوجه:  زمان: 
 غرف جانمایی و نام ثبت روزهای گروه کاالیی

 22/10/97 مرتبط اولیه مواد و کننده پاک ، شوینده محصوالت

 23/10/97 مرتبط اولیه مواد بهداشتی و و آرایشی

 24/10/97 مرتبط اولیه مواد نبافته و منسوج ، بهداشتی ، سلولزی محصوالت

 25/10/97 بندی بسته و کن پر های ماشین

 26/10/97 (مترمربع 12 حداقل) ایران در خارجی محصوالت های نمایندگی جهت ارزی  نام ثبت

 مسئولیت ثبت نام و جانمایی غرف متقاضیانی که در مهلت مقرر مراجعه ننموده اند برعهده ستاد برگزاری نمایشگاه نمی باشد.√

غرفه و خدمات % هزینه های 100تکمیل و ارسال این فرم به منزله ثبت نام در نمایشگاه نمی باشد، لذا ثبت نام قطعی موکول به جانمایی و پرداخت √

 ساعت پس از تاریخ های جانمایی فوق می باشد. 72جانبی آن حداکث

رسماً و بصورت مکتوب به برگزارکننده اعالم گردد در  یشگاهروز قبل از افتتاح نما 30حداقل تا  یدبا یانصراف از مشارکت م یا و متراژ کاهش-

روز تا زمان  30کمتر از  یدر فاصله زمان، اقدام خواهد نمود ی% مابق90ت به استرداد برگزارکننده نسب یزی،% از مبالغ وار10پس از کسر  ینصورتا

 یمسترد نم یوجه یچگونهه یشگاهدر نما یافته یصنخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخص یرفتهدرخواست انصراف پذ یچوجهافتتاح، به ه

 .شود

   با اطالع کامل از مقررات و آئین نامه های اجرائی نمایشگاه ،متقاضی مشارکت در نمایشگاهIRAN BEAUTY & CLEAN 2019  .میباشم 

o متقاضیان استفاده ازخدمات اسپانسری از اولویت درثبت نام برخوردار بوده، این خدمات شامل : انتخاب مکان غرفه ، تبلیغات در  سطح شهر 

 بزنید.  "تبلیغات محیطی و محاطی، اطالع رسانی و.... میباشد،درصورت تمایل به استفاده ازاین فرصت بعنوان حامی نمایشگاه، لطفا

 39پالک  -نبش کوچه نهم -خیابان نفت شمالی -خیابان وحید دستگردی )ظفر سابق(  -ستاد برگزاری نمایشگاه )شرکت سامع پاد نوین( : تهران

 marketing@spnco.net                                 www.spnco.net                 26409902- 5تلفکس :         19واحد   -طبقه پنجم

 میباشد . 12/10/97آخرین فرصت جهت تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت  

 تاریخ                          امضا                                                                                                                                        
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