
 

      
  

  بخش داخلی(غرفه هاي ریالی) فرم پیش ثبت نام
   امالك و مستغالتنمایشگاه بین المللی  ششمین

 1397ماه  اسفند 13الی  10

 اتحادیه صنف مشاوران امالك تهران
قانی، خیابان شهید طاهریان لتر از سه راه طا ی، پایینتخیابان شریع -تهران 

   40 ، پالك(آمل)
 )021(  77  62 65 21  تلفکس:

www.amlaktehran.org       info@amlakiran.org  

  

 شرکت نمایشگاهی چیستا
خیابان یزدانیان، خیابان سیما جنوبی، نرسیده به دولت، خیابان شریعتی،  -تهران 

  ، طبقه اول18نبش کوچه حقیقی، پالك 
  )0935(  205 40 40 :  موبایل

www.chistafair.com    chistafair@gmail.com  
 

  

    

  
 شرایط ثبت نام   

مندرج در وب سایت شرکت و دفترچه ثبت نام المللی تهران  *مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین
 باشد. می چیستانمایشگاهی 

تأیید ستاد  و دریافت و تکمیل دفترچه ثبت نام م قطعی پس ازباشد و ثبت نا به منزله پذیرش در نمایشگاه نمی ارسال فرم درخواست مشارکت *تکمیل و
  گیرد. صورت میپرداخت کامل هزینه مشارکت در نمایشگاه برگزاري و 

  گردد. *اعالم انصراف پس از ثبت نام پذیرفته نبوده و وجه واریزي مسترد نمی
 افت گردد در لیست رزرو قرار خواهند گرفت.باشد. فرمهایی که پس از این تاریخ دری می 20/11/97*آخرین مهلت ثبت نام 

ستاد برگزاري از پذیرش درخواستهاي جدید معذور می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال  20/11/97*در صورت تکمیل ظرفیت قبل از مهلت ثبت نام 
  ثبت نام قطعی فرمهاي بدون پیوست و ضمیمه مالی ندارد. 

بوده و شرکتهاي خارجی و نمایندگان آنها می بایست از طریق سایت و یا تماس با  داخلیت تولیدکنندگان بخش این فرم پیش ثبت نام صرفاً جه توجه:
  ستاد برگزاري از چگونگی مراحل ثبت نام بخش ارزي مطلع گردند.

 
  هزینه ثبت نام 

  می باشد. ریال 000/100/1درخواستی بصورت علی الحساب هر متر مربع *هزینه ثبت نام به ازاي  

راژ پس از ثبت *به فرم هاي فاقد فیش مالی ترتیب اثر داده نخواهد شد و فقط معادل رقم واریزي، متراژ غرفه واگذار می گردد و امکان افزایش و کاهش مت
  لذا در انتخاب و تعیین متراژ درخواستی نهایت دقت را مبذول فرمائید. نام مقدور نمی باشد.

 .................................... بانـک  ........................................% واریز نقـدي شـماره   100رسید  نمایشگاهی(بخش ریالی) به همراه مترمربع فضاي مسقف.. ..............درخواست 
ضـمیمه   شرکت پیشرو مبتکران چیسـتا  به نام میردامادشعبه  کشاورزيبانک   356606175  ریال در وجه حساب جاري ......................................................به مبلغ 

    باشد. فرم ثبت نام می
 ............................................ ریختا......................   ...................... مهر و امضاء.........................   ................... سمت....................   ........................اینجانب 

  شماره اقتصادي:                                   نام شرکت/سازمان:                                                                      شماره ثبت:        

   پست الکترونیک:                               وب سایت:                                                

  :زمینه فعالیت

  :نشانی

    فکس:  تلفن:   

  تلفن همراه:  مدیر عامل:

  تلفن همراه:  مسئول تام االختیار:  

    نام کمپانی خارجی:                                                                 تولید کننده                   وارد کننده                   از کشور:   
  


