
بخش ريالي فرم ثبت نام 
 آالت وابسته نیو ماش عی، صنا افتیپسماند ، باز  تیریمد یالملل نیب شگاهینما

ویژه تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کاال و خدمات داخلی)) 

: اطالعات اشخاص حقوقي / حقیقي

: ..................... شماره ثبت: ............................... شناسه ملی: ............................ کد اقتصادی: ............................................  نام و نام خانوادگی /شرکت
: .............................. دورنگار: ........................... تلفن.............................................................................................  : .................................................................نشانی

: ....................................................کد پستی................................................................. : ... پايگاه اينترنتی: ...............................................  پست الکترونیکی
: ............................................................................................ نام مدير عامل

: .................................................................................. نام نماینده تام االختیار 

:هزینه اجاره غرفه 

 ريال 000/100/1هر مترمربع مترمربع(  24فضای سرپوشیده بدون تجهیزات )حداقل  ✓

ريال000/400/1متر مربع هر  مترمربع( 12فضای سرپوشیده با تجهیزات )حداقل  ✓
( می باشد پارتیشن بندی، پریز برق، نور، میز و صندلی، کتیبه و موکت غرفه )تجهیزات شامل 

 ريال 000/700  هر مترمربع   مترمربع( 30)حداقل  بدون تجهیزات غرفه در فضای باز  ✓
توضیح: نرخهاي مذکور به ازاي هر متر مربع بدون احتساب علی الحساب هزینه برق مصرفی  می باشد.*

: متراژ غرفه درخواستي

را دارم.در فضای سرپوشیده  (بدون تجهیزات)غرفه مترمربع .... .............. درخواست
 را دارم.در فضای سرپوشیده  (تجهیزات اب)غرفه مترمربع .... ..............درخواست 
 را دارم.غرفه در فضای باز مترمربع .... ..............درخواست 

: زيرگروه  تخصصي

 خدمات شهری افتیآالت باز نیو ماش زاتیگروه  تجه  فرسوده یخودروها افتیگروه باز  ی مینفت، گاز و پتروش یپسماندها افتیگروه باز

 کمپوست ( یورم -) کمپوست کیارگان یپسماند ها افتیگروه باز یفلز یند هاپسما افتیگروه باز   کی) الستیمریپل یپسماندها افتیگروه باز - 

 یها یباتر افتیگروه باز  یا شهیش یپسماندها افتیگروه باز     چوب ( -مقوا –کارتن  -) کاغذ  یسلولز یپسماند ها افتیگروه باز پت ( - کیپالست

سایر  ستیز طیمح  یافتیکننده گان مواد باز نیگروه تام آب و فاضالب  یابیگروه باز  یکیو الکترون یکیقطعات الکتر افتیگروه باز فرسوده 

محصوالت يا خدماتي

: كه عرضه خواهد شد

فارسی: 

التین: 

: نحوه ثبت نام

 در صورت تمایل به مشارکت لطفا کل مبلـغ اجـاره فضـاي درخواستی را به حساب شماره  1-12187308-8100-268بانکپاسارگاد 
ویا شماره کارت5163-0007-2970-5022 نیکا شایستگان تیس واریز و تصویر فیش واریزي بانکی را به همراه فرم تکمیل شده ممهوربه 

مهر شرکت و سایر مدارك الزامی را از طریق تلگرام به شماره 09129579534 به این شرکت ارسال نمائید. به فرمهاي بدون 
مهر و امضاء ترتیب اثر داده نمی شود. 

کلیه اطالعات و مقررات مندرج در این صفحه و سایت اینترنتی شرکت نیکا شایستگان تیس مطالعه شد، ضمن قبول و پذیرش کلیه شرایط و 
 تاریخ:  مهر شرکت متقاضی  مديرعامل امضاء مقررات، درخواست مشارکت در نمایشگاه را دارم.     

شرکت نیکا شایستگان تیس:                          تلفن:                           نمابر:  

 آدرس:
https://telegram.me/Nikatis_fairs :کانال تلگرامinfo@Nikatis.ir       :پست الکترونیکیwww.Nikatis.ir         :سایت اینترنتی 
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................................................................................. .:نام التین شرکت 

................................................................................. .: شماره همراه نماینده 

ضمناً در صورت امتناء از حضور در نمایشگاه مبلغ واریزى مسترد نمى گردد.

https://telegram.me/Nikatis_fairs



