
                  
          

                                                             

 وابسته گیری و صنایعیداروهای دامپزشکی، شیالت، آبزیان، ماهیان زینتی، ماه، وریصنعت دام و طتخصصی  شگاهینماهفدهمین 

 1398شهریور ماه سال  8لغایت  5    
August 27-30, 2019- Golestan-Gorgan  

 
 

صورتحساب رسمي و كتاب راهنماي نمايشگاه درج خواهد شد. لذا استدعا دارد در تكميل اين فرم نهايت دقت را مبذول نمايند. فرمهاي اطالعات اين فرم عيناً در ه :ـــتوج

 باشد . در كتاب نمايشگاه رايگان ميمشاركت كنندگان درج اطالعات ميباشد.  15/05/1398 ناقص و بدون امضاء فاقد اعتبار مي باشد. آخرين مهلت ثبت نام قطعي

 تماس حاصل فرمایید.  09903989903و  09903989902و یا با شماره همراه شرکت بشماره های  335و  333داخلي  017-32640664در صورت کسب اطالعات بیشتر با شماره *

 

 :Company Name نام  قانوني شركت:

 : Brand of the company : نام برند تجاري

 :Name of Director نام مديرعامل :

 :Products/Serviees زمينه فعالـيت /محصوالت قابل عرضه :

 :Address آدرس: 

 : Tel تلفن : 

 : Fax فكس :

 :Mobile همراه : 

 : Web Site/ EMail ايميل / وب سايت : 

 ................... شماره ثبت :.....................................:....................................... شناسه ملي:........................................ كدپستي :.........................كد اقتصادي 

 
............................................... با آگاهي از قوانين و مقررات نمايشگاه و مطالعه اينجانب ................................................................... مديرعامل / نماينده تام االختيارشركت..............

 ، تقاضاي شركت در نمايشگاه فوق الذكررا دارم.   08/03/1398 / ن مورخ98 -1042كامل شرايط ثبت نام فراخوان به شماره 

 غرفه سازی توسط مشارکت کننده  ب(                              استفاده از پانل پارتیشن استاندارد نمایشگاهي  الف(نوع غرفه :        – 1

 :اجاره غرفه نمایشگاهي -2

 ( 1398طبق تعرفه سال  اضافه مالیات بر ارزش افزودهه ) ب  ریال1.300.000*هزینه اجاره غرفه های نمایشگاهي با تجهیزات در سالن سر پوشیده به ازای هر متر مربع 

 ( 1398طبق تعرفه سال  ودهاضافه مالیات بر ارزش افزه ) ب  ریال1.100.000*هزینه اجاره غرفه  در فضای باز با تجهیزات به ازای هر متر مربع 

  مترمربع مورد درخواست مي باشد ..... ........................مساحت*

وليعصرگرگان كد  شعبهنزد بانک ملت  4697490978ه حساب شماره مبلغ  ............................ ريال طي حواله / فيش بانكي به شماره....................... مورخ ......................... ب-3

گرگان بنام شركت نمايشگاههاي بين المللي استان گلستان جهت ثبت نام پرداخت گرديده والباقي  مفتحنزد بانک ملي شعبه شهيد  217549901يا  به حساب شماره   8/5555

طبق تعرفه سال  روز قبل از شروع نمايشگاه تسويه اصل فيشهاي واريزي  به همراه سايرمدارك ضميمه ارسال ميگردد. بديهي است به مبلغ كل قرارداد 10مبلغ قرارداد حد اكثر 

 سبه گرديده است. ماليات بر ارزش افزوده  اضافه و اخذ وكليه كسورات قانوني به عهده مشاركت كننده مي باشد و مبلغ اجاره غرفه به صورت خالص محا 1398
 

 شود. نزله انصراف از مشاركت محسوب ميباشد . عدم ارسال اين فرم به م مي 15/05/1398 مورخآخرين مهلت ارسال اصل فرم درخواست مشاركت )تكميل شده (تذکر :

.........................  ................................................. صحت كليه موارد مندرج دراين فرم را تأييد مي نمايم و آقاي .....................اينجانب ..................................................مديرعامل شركت 

  . نوان نماينده تام االختيارشركت در كليه امور مربوط به مشاركت در نمايشگاه فوق الذكر معرفي مي نمايمرا به ع

 

 

 متقاضي نماینده تام االختیارشرکت مدیرعامل / مهر و امـضا                                 معاونت نمایشگاهي:                                                                             : مسئول ثبت نام
 : تاریخ                                                                       تاریخ :                                                :                                        تاریخ

 

 

 

 0990  398  9902 -  0990  398  9903همراه  :                                        017-  32640664ارتباط با ما  :تلفکس: 

 ، نمایشگاه بین المللي استان گلستان 4933165488،  کد پستي :  روبروی فرودگاه گرگانآق قال  ، _آدرس : گرگان  ،  بزرگراه گرگان  

www.Golestanfair.com                   Golestanfair@yahoo.com               Golestanexpo              Golestan.fair 

 شرکت نمایشگاه های بین المللي استان گلستان
GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONs Co.        

08/30/8139تاریخ:      

/ن89-2104شماره :      

1:پیوست      

 به نام خدا                       

 شرکت نمایشگاه های بین المللي استان گلستان                                

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co                      

 
 

 (فرم ثبت نام)  1شماره فرم 
 

http://www.golestanfair.com/
mailto:Golestanfair@yahoo.com

