
  

 مدیریت محترم 

 با سالم 

همین نمایشگاه تخصصی صنعت هفد سرمایه گذاری و توسعه کیشبه استحضار می رساند شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد با همکاری شرکت  "احتراما     

ازآن شرکت محترم جهت برگزار می نماید. لذا  کیشدر محل دائمی شرکت نمایشگاههای بین المللی  ماهدی  10لغایت  7را در تاریخ کیش  وصنایع وابسته ساختمان

-32444382شماره مشارکت در این نمایشگاه دعوت بعمل می آید. خواهشمند است در صورت تمایل به مشارکت در نمایشگاه فرم ذیل را با دقت تکمیل نموده وبه 

 فرمائید.تماس حاصل  زمانیخانم  034-32472991-32472992وده ویابا شماره های : ارسال نم09177657758و یا شماره واتس آپ  034

 نام مدیرعامل  نام کامل شرکت: 

 کداقتصادی:  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه 

 کدپستی:  شناسه ملی:  شماره ثبت: 

 ایمیل:  نمابر:  تلفن: 

 آدرس:  وب سایت: 

 همراه:  نام رابط: 

 متراژ ومشخصات غرفه موردنیاز را درجدول زیر مشخص فرمایید. "لطفا 

 

 نوع غرفه
 فضای

 مورد نیاز

 مترمربع

فضای نمایشگاهی بدون 

 استانداردتجهیزات 

 )هرمترمربع(

 فضای نمایشگاهی

 با تجهیزات استاندارد

 )هرمترمربع(

 

 کتاب نمایشگاه
 

 اسپانسری

 1نوع  صفحه رنگی داخلی ریال 000/050/3 ریال 000/950/2  غرفه

 2نوع  صفحه داخلی جلد روی کتاب تبلیغات محیطی 

 3نوع  صفحه داخلی پشت جلد 

  پشت جلد  توضیحات :

 نوار پایین صفحات          بک گراند صفحات
  % مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد.9به جمع کل اجاره بها غرفه مبلغ 

 متر 24د به ازای هر شصندلی می با دو ، موکت، روشنایی،پریزبرق، کتیبه ، یک میزواطراف پانل فضای نمایشگاهی با تجهیزات: 

ساعت ارسال  48مبلغ متراژ درخواستی را به حساب اعالم شده واریز وفیش مربوطه به همراه فرم ثبت نام وفرم قوانین ومقررات ظرف  %50جهت رزرو غرفه وجانمائی 

 نمائید درغیراینصورت غرفه درخواستی واگذار می گردد.

ختیارشرکت فوق با اطالع از شرایط قوانین جاری وپذیرش آنها بدینوسیله درخواست غرفه با مشخصات تعیین اینجانب................................... مدیرعامل/ نماینده تام اال

 دارم.شده در جدول باالدر نمایشگاه را 

به نام شرکت نمایشگاهها  ملتبانک  8706556314مبلغ ................................ ریال طی فیش واریزی شماره ..................... مورخ ................... به شماره حساب  "ضمنا

 پیوست ارسال می گردد.ه ده که بزنموواریبابت غرفه وهمایشهای هفتواد 

نام شرکت نمایشگاهها  هب بانک صادرات 0101684581002مبلغ .........................ریال طی فیش واریزی شماره ............................................مورخ به شماره حساب 

 که به پیوست ارسال می گردد. ت کتاب،تبلیغات، وب سایت واریز نمودهبوهمایشهای هفتواد با
 

 : :                                                       امضا:                                                         مهرشرکتتاریخ
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