شماره0000:
تاریخ.... :

فرم ثبت نام نمایشگاه
نام سازمان /شرکت /موسسه :

Company Name :

نام و نام خانوادگی (مدیر عامل سازمان/شرکت /موسسه): 1

1
First Name & last Name :

نام و نام خانوادگی ( نماینده تام االختیار ): 2

2
First Name & last Name :

تلفن ثابت:

دورنگار:

تلفن همراه:1

تلفن همراه:2

Website :
Email:

عنوان سر درب غرفه ( کتیبه):

آدرس:
هزینه غرفـه
)غرفه با تجهیزات هر مترمربع)
Plan A & B

 005550555ریال

Plan C
( فضای آزاد)

 005550555ریال

Foreign Companies

300 €

شماره غرفه

متراژ غرفه

مبلغ واریزی

تاریخ واریز

شماره فیش واریزی

*نحوه پرداخت هزینه :
پس از تکمیل فرم ،مبلغ قابل پرداخت را به شماره حساب جاری 177171971؛ شماره شبا  ،IR919179199999999177171971نزد بانک رفاه به نام * ستاد
برگزاری(موسسسسسسسسه فر هنر هری نمودار توسسسس*ه داتز * اریز نموده و رسیییآ ر را همراه با ا ف فرم به دورنرار سییتاد بریزار )57005100120و یا نشااانی
 iNFO.PCONF@GMAIL.COMارسال نما یآ.









نکات مهم :

مبلغ ثبت نام ،خالص بوده رگونه کسورات اعم از مالزاتر ،بزمه ای  ..برعهده آن سازمان /شرکت مر باشد %9( .مالزات بر ارزش افز ده
حداقل متراژ غرفه ای این نمایشناه  21متر مربع مر باشد.
کلزه غرفه داران موظف به رعایت دقزق قوانزن مقررات برج مزالد تهران که در ب سایت کهفران موجود است ،مرباشهد.
غرفه سازی در نمایشناه جانبر کهفران با رعایت مقررات ضوابط مرکز مایش ای برج مزالد تهران مر بایست صورت پذیرد.
چهانچه طرح غرفه در حال ساخت در سالن نمایشنا ر با طرح تایزد شده برج مزالد مغایرت داشته باشد توسط مدیر مرکز از ادامه کار جلوگزری خوا د شد.



ستاد برگزاری زچ گونه ت*هدی در زمزهه غرفه آرایر نداشته مشارکت کههدگان محترم در صورت تمایل مر توانهد از خدمات غرفه سازی شرکت سهالن استفاده نمایهد.




نقل انتقال بار ا توسط جرثقزل کانتزهر از را ر ی ر دی غربر نمایشناه انجام خوا د شد .لذا پزشههاد مر شود در طراحر غرفه ا ،حداکثر سادگر را رعایت نمایزد.
تاریخ نمایشناه  :سه شهبه چهارشهبه  11 12آذر ماه  / 99زمان آماده سازی غرفه  :از ساعت  29:00ر ز د شهبه  10آذر حداکثر تا  9صبح ر ز سه شهبه  12آذر
ثبت نام جهت حضور در نمایشناه :حداکثر تا تاریخ  00مهر 99



تاریخ تکمیل و ارسال فرم

نام و نام خانوادگی مدیر عامل /
نماینده

امضاء

مهر

