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 فراخوان ثبت نام نمایشگاه بین المللی صنایع چوب                     

MEDEX - WOODWORKING 

 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 89تیر ماه     

 

 اجرای تفاهم نامه  درو  ایران تجارتسازمان توسعه  20/60/88مورخ  06680/026/88به استناد مجوز شماره      

مالک سایت  -شرکت نمایشگاهی دویچه مسه آلمانو کنندگان مبلمان ایران تولیدکنندگان و صادراتحادیه 

معتبرترین رویداد جهانی در صنعت چوب ، بزرگترین و در آلمان ) LIGNAنمایشگاهی هانوفر و برگزار کننده نمایشگاه 

  اولیه، یراق آالت و...صنعت چوبماشین آالت و ابزار، مواد بین المللی نمایشگاه  – جنگل ، مواد اولیه(

Medex-Woodworking   1389 تیر ماه  12لغایت  8تاریخ از بر اساس استانداردهای نمایشگاهی آلمان 

(30 June-03 July 2019  ) گردد.می نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار در محل دائمی 

تحقق این رویداد که باحضور ارزشمند صاحبان دانش و تکنولوژی از سراسر دنیا همراه خواهد بود ، فرصت منحصر به      

کشورهای خاورمیانه و آسیای در ایران به بازارهای هدف صادراتی و مبلمان فردی برای صادرات محصوالت صنعت چوب

 فراهم خواهد نمود. مرکزی

بر اساس استانداردهای دویچه مسه  غیر موثر،خاطر نشان می سازد به منظور حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های     

ی غرفه هاآلمان مقرر گردید ساخت و ساز غرفه ها در سالنهای تحت پوشش با بهره گیری از توانمندی مجربترین مجریان 

 گان گرامی قرار گیرد.به صورت پیش ساخته آماده و در اختیار مشارکت کنند سبز

قدم عالوه بر تکه  تعلق خواهد گرفت متقاضیان محترمیاولویت جانمایی غرفه ها به  ،رویدادبه محدودیت فضای این  نظر    

از توانمندی ها و ظرفیت های الزم جهت برقراری تعامالت بین المللی و ارائه کاال و خدمات به بازارهای جهانی در ثبت نام، 

 اشند.برخوردار ب

   .تکمیل و به ستاد اجرایی این شرکت ارسال فرمایید 22/22/89تاریخ تا  را پیوستثبت نام خواهشمند است فرم    

 با تشکر                                                                                                

 )فیپکو(شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

    

       62/62/88ریخ:تا

                            

                            

                            

                         

-Lشماره:

S               

 



: ثبت تاریخ

:فاکس

Website:

 ريال800،000

:فیپکو - ستاد برگزاری

:کار محل تلفن

: درخواستی متراژ 
مــــربع متــــر .................................( ریالی) داخلی تولیــــــد محصــــــــول

مــــربع متـــــر .................................. (ارزی ) خارجــــی تولید محصــــــــول

 ريال1،500،000متر مربع       :         قیمت غرفه سازی پیش ساخته با توجه به استاندارد نمايشگاهی دويچه مسه آلمان

Email:

 ارتفاع به استیکر،کفسازی نصب باقابلیت شیشه یا اف دی ام پنلهای دیواره شامل ماکسیما استراکچر با شو باز قابل اتصاالت:  جانبی تجهیزات بدون غرفه مشخصات  

10cmپردازی ،نور ،انباری درب سر ،دارای پارکت رویه با.

:گروه کاالیـــــــــی 

: رسته فعالیت 

(خارجی-  داخلی)کـنـنـده تامین خدمـاتـــیکننده تولیـــد

:مشارکت کننده خارجی مترمربع /  فضای داخل سالن

مواد اولیه صنایع چوب و مبلمان

یراق آالت مصرفی صنایع چوب و مبلمان

:B گروه سالنهای ريالA:850،000 گروه سالنهای:                           مشارکت کننده داخلی مترمربع   /  فضای داخل سالن

:سایر

قطعات و ملزومات جانبی صنایع چوب و مبلمان

انواع دیوارپوش، قرنیز و پروفیلهای ام دی اف

ماشین آالت تولید انواع مبلمان و دکوراسیون

ماشین آالت تولید انواع مواد اولیه صنایع چوب و مبلمان

دستی ، برقی ، ابزار )ابزار آالت صنایع چوب و مبلمان 

(ماشین

نرم افزار ، مهندسی ، مشاوره ای

09912770161 تلگرام 88614749:فکس/ 88067747:   تلفن

www .pers iafipco.com /info@pers iafipco.com

:فارسی به شرکت نام

فرم ثبت نام مشارکت کنندگان 

: شرکت آدرس

:نام شرکت به التین 

:مدیرعامل موبایل:نام و نام خانوادگی مدیر عامل

:ثبت شماره

: ملی شناسه شماره:اقتصادی شماره

:شرکت نماینده نام: شرکت پستی کد
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