
 

 چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن یزد

مرداد ماه 22الی  22  

نام غرفه فرم ثبت  

 مشخصات شرکت کننده:
 نام شرکت:

 شماره همراه: نام مدیر عامل:

 پست الکترونیک: تلفن:

 محصوالت و خدمات: زمینه فعالیت:

 آدرس: مسئول امور نمایشگاهی:

 

 تعرفه مشارکت و متراژ مورد نیاز:

 فی ارزی ریالی متراژ مورد نظر  محل و نوع غرفه در خواستی

 ریال 0011111    سالن بدون تجهیزاتغرفه های عادی داخل 

 ریال 0011111    غرفه های عادی داخل سالن با تجهیزات

 ریال 0011111    غرفه های ویژه داخل سالن بدون تجهیزات

 ریال 0011111    غرفه های ویژه داخل سالن با تجهیزات

 ریال 011111    غرفه فضای باز

 سازی با اسپیس، کتیبه نویسی سر درب غرفه، دو عدد صندلی، یک عدد میز و پریز برق تجهیزات غرفه استاندارد شامل جدا -

 .دباش می مجری نمایشگاه و یزد منطقه المللی بین تجاری های نمایشگاه شرکت عمومی مقررات و شرایط پذیرش تابع نمایشگاه این در مشارکت-

 35160109590تلگرام شماره یا وpazhcompany@yahoo.com ایمیل یاآدرس و 33930333500 فکس شماره به نام ثبت فرم ارسال و تکمیل-

 .باشد می وجه واریز و نام ثبت تاریخ اساس بر نمایی جا اولویت -

 پرداخت از پس تنها مشارکت جهت آمادگی اعالم و ماند خواهد رزرو صورت به غرفه( مالی پرداخت بدون) فرم ارسال و تکمیل از پس روز 19 تا حداکثر-

 .شد خواهد تلقی قطعی هزینه،

 ونهمی گرددوهیچگ تلقی انصراف منزله به امر این نگیرد صورت کننده مشارکت سوی از تسویه حساب نمایشگاه شروع از قبل روز 63 تا حداکثر چنانچه-

  .نماید اقدام دیگر کننده مشارکت جایگزینی به نسبت تواند می شرکت و گردد نمی مسترد مبلغی

 مجری طرف از هشد معرفی شرکتهای بین از یا باشدو رسیده برگراری ستاد تأیید به باید سازنده ،شرکت نمایشگاه در دکورسازی انجام به تمایل صورت در-

 گردد. انتخاب برگزاری ستاد با هماهنگی از بعد نمایشگاه

 نحوه پرداخت وجه مشارکت:
ط عمومی مدیرعامل/ نماینده تام االختیار شرکت ................................. ضمن تأیید اطالعات مندرج در این فرم و آگاهی کامل از شرایاینجانب ............................ 

.... طی چک شماره .............................. نمایشگاه درخواست فضای نمایشی مورد نیاز در سالن مسقف به متراژ ............. متر مربع را دارم و مبلغ ........................

 فکس 33930333500  واریز نموده و تصویر فیش مربوطه به همراه سایر مدارک به شماره 63133151509939و یا پرداخت نقدی به شماره حساب 

 .است گردیده

 تاریخ مهر و امضا                                                                                                 

33230230523-33230333500:تماس تلفن                                                           1 واحد علی امام تجاری مجتمع جوان بلوار ابتدای عالم میدان ،یزد  

 35132251052-35130221511-35133253103                                                                                           های پاژشرگت توسعه و تجهیز نمایشگاه


