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                    اداری و تجهیزات مبلمان نمایشگاهنهمین ثبت نام  آگهی                                

 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 98ماه دی            

 

 اداری و تجهیزات مبلماننمایشگاه نهمین  ،ایران سازمان توسعه تجارت 06/05/98مورخ  15414/420/98به استناد مجوز شماره   

 گردد.می برگزار سال جاری  ماه دی 8لغایت  5تاریخ از  حادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانتبا نظارت ا

همراه خواهد بود، فرصت منحصر به فردی برای صادرات  صاحبان دانش و تکنولوژیتحقق این رویداد که باحضور ارزشمند   

 خواهد نمود. ایجادهدف صادراتی کشورهای ایران به بازار  مبلمانمحصوالت 

همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه مبلمان منزل بستری را فراهم خواهد آورد  زمستانرخداد در اولین هفته این وقوع   

ه با حضور موثر صاحبان صنف و صنعت در سایت بین المللی نمایشگاه تهران شاهد بزرگترین رویداد مبلمان کشور در سال جاری ک

 .باشیم

ز و بهره مندی ا عالوه بر تقدم در ثبت نامکه  آغاز خواهد شد متقاضیان محترمیجانمایی غرفه ها از مطابق روال همه ساله،   

از امتیاز کاملتری  ،ظرفیت های الزم جهت برقراری تعامالت بین المللی و ارائه کاال و خدمات به بازارهای جهانیتوانمندی ها و 

 .بدست آورندنیز  اولویت جانماییشاخصهای وزنی جدول 

 ثبت نام شرایط و مقررات
 

جهت احراز هویت و شناسایی توانمندی محترم ضروری است متقاضیان خواهد شد،  آغاز 98شهریور ماه 16ثبت نام از تاریخ   

صنفی یا صنعتی خود مدارک و مستندات شناسنامه شغلی معتبر از جمله جواز کسب اتحادیه های صنفی، پروانه بهره برداری وزارت 

را به حساب شماره درنمایشگاه  ثبت ناممبلغ سپرده  همچنین .را ارائه نمایند صنایع یا شرکت ثبتی فعال در امر صادرات مبلمان

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد به نام  IR 29 0120 0200 0000 4450 3868 04و یا شماره شبا   04/44503868

را همراه  تصویر فیش واریزی و  ثبت نام درجفرم واریز و اطالعات شماره و تاریخ فیش واریزی را در  بانک ملت شعبه میدان فرهنگ

 91277016109 شماره تلگرام/واتساپیا  88614749به شماره فکس  98مهرماه  15 تا تاریخو مدارک شغلی  فرم تکمیل شده با

 .فرمایندو یا تحویل دبیرخانه ستاد ارسال  info@persiafipco.comو یا ایمیل 

در صورت انصراف متقاضی به هر به عنوان پیش پرداخت تلقی شده و  ،جانماییدر نمایشگاه در مرحله ثبت نام سپرده مبلغ  •

 ل مراحل جانمایی کلیه سالنها عودت خواهد شد. یدلیل پس از تکم

هیچگونه  ایشان در تاریخ مقررعدم حضور خواهد رسید، گرامی متقاضیان  بصورت کتبی به اطالع جانماییساعت و روز    •

 .ایجاد نمی کند  مجدد جانماییانجام  برایرا تعهد و مسئولیتی 

 09/06/98: تاریخ

 L-S-4017شماره : 



:مدیرعامل ملی کد

Email : website:

: کاالیی گروه

کانتر و پارتیشن،گیشه          .............................. سایر           اداری مبل و صندلی            اداری فایلینگ و میز

:شرکت نماینده موبایل شماره:مدیرعامل موبایل شماره

  ستاد اجرایی امور نمایشگاهی شرکت فیپکو 

09912770161:واتساپ/  تلگرام88614749:فکس/ 88628996-88614104 (ده خط) 88615797:          تلفن

 (98 دیماه 8 تا 5 )فرم  ثبت نام نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری 

:  کار محل فکس: کار محل تلفن

: ملی شناسنامه شماره:  پستی کد

: اقتصادی شماره

:نام شرکت به التین :فارسی به شرکت نام

: شرکت نماینده نام:نام و نام خانوادگی مدیر عامل

: شرکت آدرس

www.persiafipco .com / info @persiafipco .com

:شاخص های وزنی اولویت جانمایی 

صادر کننده مستقیم محصوالت مبلمان- 3

Hofexحضور در نمایشگاههای - 4

Hofexبرگزیده مسابقات ارزیابی محصوالت برتراز نمایشگاههای - 5

98عضویت معتبر در اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران در سال - 1 

واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و یا جواز تولیدی صنفی- 2

" را تحویل ستاد فرمایید3و2 را با عالمت ضربدر مشخص و مدارک مربوط به بندهای 5 تا1لطفا ردیفهای "

 ریال50،000،000 متر مربع به باال151

ضمن مطالعه کامل و دقیق و قبول کلیه شرایط و مقررات مندرج در آگهی 

 ،واریز مبلغ سپرده به حساب 98/06/09 مورخ L-S-4017ثبت نام شماره 

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا و ارائه مدارک و مستندات مورد نظر 

                   . درخواست مشارکت در نهمین نمایشگاه مبلمان اداری را دارم

                                                                                                              

           مهر و امضا متقاضی

متـــــر مــــربع........................... ارزی 

جدول مبالغ سپرده ثبت نام در نمایشگاه

مبلغ سپرده

..........................................:    تاریخ واریز سپرده ثبت نام 

متراژ درخواستی

 ریال20،000،000 متر مربع150تا 

متــــر مــــربع ...........................ریالی 

:متراژ در خواستی- 6

متــــر مــــربع........................فضای باز
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