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 بسمه تعالی

  فرم پیش ثبت نام                                                                              

  بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

  )المللی تهراننمایشگاه بین   -1398 مرداد ماه  19الی  16( 

ــاند               ــران میرس ــزل ای ــان من ــنعت مبلم ــرم ص ــنعتگران محت ــاالن و ص ــه فع ــالع کلی ــه اط ــیله ب بدینوس

ــه      ــد ب ــان امی ــگاهی بانی ــرکت نمایش ــده و ش ــزار کنن ــوان برگ ــه عن ــران ب ــازان ای ــران و مبلس ــه درودگ اتحادی

ــماره     ــوز ش ــی مج ــري ، ط ــوان مج ــد     50076/420/97عن ــد دارن ــارت قص ــعه تج ــازمان توس ــت و س بیس

ــران       ــی ته ــین الملل ــگاههاي ب ــی نمایش ــل دائم ــزل را در مح ــان من ــی مبلم ــین الملل ــگاه ب ــتمین نمایش هش

 برگزار نمایند. 1398مرداد ماه  19لغایت  16از تاریخ 

ــه  ــذا از کلی ــال ل ــناف ،  فع ــرکتها ، اص ــورت     ش ــا در ص ــی آورد ت ــل م ــه عم ــوت ب ــنعت دع ــن ص ــر در ای حاض

  تمایل به حضور در نمایشگاه فرم ذیل را تکمیل و به دبیرخانه اجرایی نمایشگاه ارسال نمایند. 

ــدارك       ــرم ، م ــل ف ــس از تکمی ــگاه پ ــن نمایش ــرکت در ای ــیان ش ــت متقاض ــر اس ــایان ذک ــر ش ــت  زی را جه

ــام   ــت ن ــه ثب ــور در پروس ــ حض ــرایط وزن ــراز ش ــا   و اح ــداکثر ت ــایی ح ــام و جانم ــت ن ــدم ثب ــق تق ــت ح ی جه

  به دبیرخانه ستاد برگزاري ارسال فرمایند. 28/12/1397تاریخ 

  سپرده ثبت نام با توجه به جدول زیر 

  بیست میلیون ریال  متر مربع 100متقاضیان متراژ کمتر از 

  سی میلیون ریال  متر مربع 200الی  101متقاضیان متراژ 

  پنجاه میلیون ریال  الی ..... 201متقاضیان متراژ 

  

ــد و در           *** ــد ش ــبه خواه ــگاه محاس ــارکت در نمایش ــه مش ــه اولی ــوان هزین ــه عن ــام ب ــت ن ــپرده ثب : س

  فاکتور نهایی غرفه محاسبه خواهد شد.

ــگا  *** ــرکت در نمایش ــراف از ش ــورت انص ــام     : در ص ــت ن ــپرده ثب ــغ س ــایی ، مبل ــه جانم ــل ب ــدم تمای ه و ع

  ت داده خواهد شدپس از پایان نمایشگاه عود

  ***: تاریخ واریز سپرده در شرایط و حق تقدم ثبت نام و جانمایی تاثیر مثبت خواهد داشت

ــر        ــب اث ــا ترتی ــا و واریزیه ــه فرمه ــگاه ، ب ــش نمایش ــت پوش ــالنهاي تح ــاب س ــل حدنص ــس از تکمی ***: پ

  قرار گیردداده نخواهد شد و شرکت کننده میبایست در صف انتظار (ثبت نام رزرو) نمایشگاه 

ــا *** کلیــه مبــالغ میبایســت  ــد ی ــه اصــطالح طــی یــک فقــره چــک (چــک جدی ــام شــرکت   صــیاد ) ب ــه ن ب

  و ستاد از قبول هرگونه وجه نقد معذور میباشد. گردد تحویلبانیان امید 

 به شرح زیر مدارك ثبت نام 

ــدي   - ــنفی تولی ــواز ص ــی ج ــالوه ا  کپ ــه ع ــران و    ب ــنف درودگ ــه ص ــارکت از اتحادی ــه مش ــل تاییدی ص

 قابل دریافت از دفتر اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران)مبلسازان تهران ( 

 کپی پروانه بهره برداري وزارت صنعت معدن و تجارت -

 کپی کارت ملی صاحب جواز یا پروانه بهره برداري -
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 بسمه تعالی

 لمللی مبلمان منزلفرم پیش ثبت نام بیست و هشتمین نمایشگاه بین ا

 O E

   نام شرکت به انگلیسی   نام شرکت به فارسی

   نام نماینده شرکت   نام مدیر عامل

   صنفییا واحد آدرس شرکت 

   نمابر   تلفن شرکت : 

   کد اقتصادي   شماره شناسنامه وکد ملی

   تلفن همراه نماینده شرکت   تلفن همراه مدیر عامل

   آدرس سایت شرکت   آدرس پست الکترونیک

 محصوالت قابل ارائه در غرفه

     آشپزخانهمبلمان    مبلمان مدرن و راحتی    مبلمان کالسیک و استیل

     کاالي خواب   سرویس خواب و تخت   مبلمان کودك و نوجوان

................................................ سایر محصوالت مرتبط   بوفه و ویترین .........................................................................  

  ................................................متراژ در خواستی ریالی .................................................... متراژ درخواستی خارجی 

 شاخص هاي حق تقدم ثبت نام و جانمایی (در هر مورد ارائه مدارك مثبته مورد نیاز میباشد)

 صادرات مستقیم و یا ارائه مستندات صادرات غیر مستقیم به سایر کشور ها در سه سال گذشته  

 مرتبط با صنعت مبلمان عضویت در تشکلهاي صنفی و یا صنعتی  

 مشارکت در نمایشگاههاي بین المللی خارجی   

 مشارکت در نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل در سنوات گذشته  

 برنده شدن در مسابقات ارزیابی محصوالت برتر در سنوات گذشته  

 متراژ در خواستی داخلی و خارجی  

قیق دضمن مطالعه  ................................................................................................................... نماینده شرکت /واحد صنفی ....................اینجانب 

و  مورد نیاز ررات این فرم کلیه مستنداتفرم پیش ثبت نام بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و قبول شرایط و مق

د برگزاري می نمایم                         تحویل ستاام ،ضمیمه فرم نموده  .................................................که به شماره در وجه شرکت بانیان امیدروز  چک

  ......................نام و امضاي مدیر عامل

  ....................نام و امضاي تحویل گیرنده مدارك و تاریخ تحویل مدارك .................................................

  

  


