
                                        

 

        

 مورنی/محالت ،ایران سنگدهمین نمایشگاه بین المللی ازدو

The 12th Int'l Iran Stone Expo 2019 

8-11 October 2019                  ،61  6318 مهرماه 61الی                      

: لیست قیمت غرفه    

     

 :لطفا جهت ثبت نام   اولیه فرم زیر را  تکمیل  و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمائید    

 

 

 

 

 

مبلغ هر  مشخصات غرفه 

 متر)ریال(

 خدمات 

6 
  616101000 غرفه داخلی یک طرف باز همراه با تجهیزات 

پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی، اینترنت، فضای نمایشگاهی،

 درج اطالعات در کتاب نمایشگاهدرب غرفه ،کتیبه سربرق مجاز،

2 
 613101000 تجهیزات غرفه داخلی دو طرف باز همراه با

پانلهای اطراف ، موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی، اینترنت، فضای نمایشگاهی،

 درج اطالعات در کتاب نمایشگاهکتیبه سردرب غرفه ،برق مجاز،

 کتاب نمایشگاه و درج اطالعات درضای نمایشگاهی ، اینترنت، برق مجازف 614101000 غرفه داخلی سه یا چهارطرف باز بدون تجهیزات 3

 در کتاب نمایشگاهج اطالعات فضای نمایشگاهی،اینترنت ، برق مجاز و در 613001000 طرف باز بدون تجهیزات دوفضای داخلی  4

 نمایشگاه کتاب در اطالعات درج و مجاز برق ، نمایشگاهی،اینترنت فضای 616001000 طرف باز بدون تجهیزات یکفضای داخلی  5

1 

 (کوپ) خام فضای باز سنگ

 تخفیف  %60متر 250تا  200

 تخفیف %65متر  300تا  250

 تخفیف %20متر به باال  300

1101000 

 سنگ خام ، تخلیه و بارگیریدرج اطالعات درکتاب نمایشگاه، اینترنتفضای نمایشگاهی، 

) متر مربع50برای هر عدد 4عدد سنگ کوپ و حداکثر  2حداقل  ،در محل نمایشگاه

و تنها لوگوی و فاقد هر گونه نوشته  340-200طول  200-10عرض  680-50ارتفاع:سایز

در صورت نیاز به چادر هزینه آن جداگانه ) می باشدفاقد فضای سر پوشیده  (شرکت

 شود(محاسبه می

 7501000 غرفه ماشین آالت  باز فضای 7
 ،موکت کف، یک عدد میز ، دو عدد صندلی ، اینترنت ، برق مجاز فضای نمایشگاهی،

 درج اطالعات در کتاب نمایشگاه و 

 یورو 625 غرفه داخلی برای شرکت کنندگان خارجی  8
ای برق مجاز ،پانل ه فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطالعات در کتاب نمایشگاه ،

 درب،کتیبه سر ، یک عدد میز و دو عدد صندلیاطراف

 برق مجاز فضای نمایشگاهی، اینترنت ، درج اطالعات در کتاب نمایشگاه ،  یورو 55 فضای باز برای شرکت کنندگان خارجی غرفه  1

 750،000 فضای سرپوشیده اضافی )چادر(در فضای باز 60
عرض، 60(×5 از مضربی طول) عرض، 5×5 عرض، 3×4:  شامل چادرها متراژ  

 عرض 20(×5 از مضربی طول) عرض، 65(×5 از مضربی طول)

 :Company  Name نام کامل شرکت:

 :Managing director مدیر عامل:

 :Activity زمینه فعالیت:

 :Address شناسه ملی : 

 کد اقتصادی : 

 : کد پستی : آدرس

 تلفن همراه:   :دور نگار  –تلفن 

 پست الکترونیکی: سایت:

نمایشگاه .........................با آگاهی و قبول مقررات جاری .......اینجانب ........................................ مدیر واحد/ نماینده تام االختیار  شرکت ..............................

ثبت نام قطعی و جانمایی  نمایشگاه فوق الذکر را دارم.در    بدون سازه    ......  با سازه................................. سالن  ..... متر مربع غرفه دربدینوسیله تقاضای ....

         جانمایی غرفه ها پس از اعالم متراژ درخواستی توسط مدیریت نمایشگاه انجام می گردد. داد مربوطه می باشد.ارنهایی پس از پرداخت مبلغ پیش پرداخت و امضاء قر
 مهر /امضاء متقاضی/تاریخ                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                            

 

 ، طبقه فوقانی شیرینی سرای بلوط 2آدرس : استان مرکزی ، شهرستان محالت ، کمربندی غربی ، نرسیده به تعاونی 

 محالت/نیم ور، سنگ ایران نمایشگاهی جاده دلیجان ، سایت بین المللی 3آدرس نمایشگاه : نیم ور ، کیلومتر 
 081-43222016     081-43323506فکس:          081-43324025- 1   081-43222057-1      01688150703تلفن های تماس:   

info@iranstoneexpo.netEmail:                                 www.iranstoneexpo.netWeb:  
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