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 آدرس دبیرخانه:

ک 17، طبقه دوم  میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پال
       ۸۸ ۱۷ ۹۷ تلفکس:  )15خط(   ݣݣ۹۰

نمـایشگاه و همایش تخصصی

حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
با تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
27 لغایت 29 بهمن ماه 1398  مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش  مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش  

اجاره بهای غرفه به ازاء هر متر مربع  فضای مورد نیازحداقل متراژ قابل واگذارینوع غرفه

1/600/000 ریال....................................24 متر مربعغرفه ساخته شده با تجهیزات متعارف*

1/500/000 ریال....................................24 متر مربعفضای بدون غرفه و تجهیزات )فقط زمین(

800/000 ریال....................................40 متر مربعفضای باز

* تجهیزات متعارف شامل: 
    پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی غرفه، دو عدد پریز برق، روشنایی، دو عدد میز و 4 عدد صندلی به ازاء هر 24 متر مربع غرفه می باشد.

خواهشمند است جهت دریافت اطالعات تکمیلی جهت حضور در نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با 
تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به پر نمودن فرم ذیل و ارسال به دبیرخانه نمایشگاه به شماره تلفکس 021-88179790 

)15خط( اقدام فرمائید.

نام فرمثبت

 نام کامل شرکت: .............................................................................................. نشانی پستی: ..........................................................................................................

....................................کد پستی: .....................................................  تلفن: ........................................................ دورنگار: ...............................................................

سایت اینترنتی: ........................................................................................... پست الکترونیک:  ..........................................................................................................

نام مدیرعامل:  ................................................. نام و سمت فرد مسئول:  .............................................................. شماره همراه:  ................................................

شناسه ملی:  ....................................................

کد اقتصادی:  ..................................................

شماره ثبت:  ....................................................

مشخصاتشرکتکننده

مهر و امضا شرکت  

    داخلی تخصصینوع نمایشگاه
   27 لغایت 29 بهمن ماه 1398زمان برگزاری
   جزیره کیش -  مرکز نمایشگاه هاي بین المللي مکان برگزاری
    5 بعد از ظهر تا 10 شبساعات بازدید 

   شرکت بهاران تدبیر کیش با همکاري هلدینگ خلیج فارس برگزارکنندگان

     دفتر تهران: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پالک 17، طبقه دوم نشاني دبیرخانه
     دفترکیـش: جزیـره کیش، خیابـان خیـام، مجتمع سارینـا 1، طبقـه دوم، واحـد 203   
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