
   )ماشين آالت كشاورزي، نهاده ها و سيستم هاي آبياري (كشاورزي نمايشگاه بين الملليسومين        

   محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران - 1397ماه  دي24تا  21                                 

درخواست مشاركت ويژه نمايندگي هاي ايراني مشاركت هاي خارجي    -2فرم   

  :مشخصات نمايندگي ايراني - 1

  :فكس/ تلفن  :سازمان/ نام شركت

  :كد پستي        :شماره اقتصادي*  شماره ثبت

  :پست الكترونيك  :سايت اينترنتي

  :زمينه فعاليت*

  :نشاني

  :تلفن همراه  :مديرعامل

  :تلفن همراه  :االختيارمسئول تام 

  �ساير               �سيستم هاي آبياري      �نهاده ها و كشتهاي گلخانه اي     � ماشين آالت و ادوات : گروه

  )در صورت دارا بودن بيش از يك نمايندگي خارجي ، اين فرم براي هريك جداگانه تكميل گردد: (مشخصات مشاركت خارجي اصلي - 2

Fax No:                               Telephone No:                                           Company Name: 

Country:                              Address: 

E-mail:                                                                          Website: 

 ماليات ارزش افزوده% 9+ يورو  180يورو و بدون تجهيزات   190هر متر مربع  : غرفه در سالن با تجهيزات :  هزينه نمايشگاهي

كف،  ، يك عدد پريز برق، موكت)وات 100عدد المپ  3( پانل بندي اطراف، روشنايي : غرفه معمولي با تجهيزات متعارف �

 .متر مربع غرفه مي باشد 12عدد صندلي به ازاء هر  2عدد ميز،  1كتيبه نويسي، 

دريافت نقشه و مشخصات محل غرفه منوط به پرداخت كامل هزينه مشاركت در نمايشگاه مي باشد، در صورت انصراف  �

از مبلغ كل كسر  ٪50در مدت كمتر از يك ماه از تاريخ برگزاري نمايشگاه، هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد و قبل از يك ماه، 

 .خواهد شد

ارزي به شرح جدول ذيل بر اساس متراژ درخواستي به صورت علي الحساب طي فـيش واريـزي بـه حسـاب     : تعرفه ارزي �

مديريت پـروژه  به نام شركت  BKMTIRTH 062كد سوئيفت -49403 شعبه  كد  ده ديشعبه  تنزد بانك مل 5789936669

 . انجام گردد هاي نمايشگاهي

پس از مطالعه كامل و پذيرش مفاد مقررات ................................................. مدير عامل شركت  ................................................................... اينجانب

نمايشگاه فوق، با اطالع كامل از دفترچه اطالعات و مقررات و شرايط عمومي نمايشگاه ها تدوين شده توسط شركت سهامي 

 ٪ 100ايران نسبت به ثبت نام و تكميل فرم درخواست مشاركت در نمايشگاه مذكور و پرداخت . ا. نمايشگاه هاي بين المللي ج

  .به ضميمه فرم درخواست اقدام نموده و رعايت كامل مفاد آن را تعهد مي نمايم كل هزينه اجاره غرفه

  :ءمهر و امضا      :تاريخ        :نام و سمت متقاضي   


