
 

 

 مهر و امضا:

 پوشنام خالق عیببه

 (CoverExهای ساختمانی )المللی پوششاولین نمایشگاه بین
 المللی استان اصفهاننمایشگاه بین 1398 شهریور 29لغایت   26
 

 تمامی مراحل استفاده خواهد شد. لذا در ثبت اطالعات دقت کامل را داشته باشید.این فرم در در  مندرج* از اطالعات 
 .…………………………...............................................………… :Company Name ................................................................................................. نام شرکت:

 ..…………………...............................................……………… :Name of Director ............................................................................................ نام مدیرعامل:

 ……………………...............................................………………… :Field of Activity ............................................................................................. فعالیت:زمینه 

......................................... ................................................... نشانی شرکت:
................................................................................................................ 

Address: ………………….…………...........................................................………. 
…………………………………………………................................…….……………………..…. 

 .……...............................................……………………… :Email ................................................. شناسه ملی: ................................................ کد اقتصادی:

 .…................................................…………………… :Website .......................................................... نمابر: ......................................................... تلفن:

 .................................................. تلفن ثابت: ................................................. تلفن همراه: ........................................................ :االختیارنماینده تامنام 

 .................................................................................................................................................................................متن سردرب غرفه به فارسی و انگلیسی: 
 

 بهایجدول قیمت اجاره
 فضاهای نمایشگاهی

 (ازای هر مترمربع به) مبلغ ارزی (به ازای هر مترمربع) مبلغ ریالی نوع فضا
 $  یالر A 2.500.000فضای سرپوشیده تیپ 

 $  ریال B 2.200.000فضای سرپوشیده تیپ 

 $  ریال C 1.800.000فضای سرپوشیده تیپ 

 $  ریال 1.250.000 فضای باز

 های وسط سالن(سازی حداقلی است. )غرفهکننده ملزم به غرفهی نمایشگاهی بوده و مشارکتفاقد هرگونه سازه A* فضاهای سرپوشیده تیپ 
 است.نمایشگاهی مدوالر های سازه دارای Cو  Bفضاهای سرپوشیده تیپ * 

 .هستجار و صاعقه سوزي، انفی آتشلاير تحت پوشش بيمه 15.000.000ی نمایشگاهی تا سقف * هر مترمربع فضای سرپوشیده
 .استولت و موکت نمایشگاهی  220ها( مجهز به روشنايي متعارف، خروجي برق * فضاهای نمایشگاهی )غرفه

 لحاظ شده است. افزودهارزشبر به ازای هر مترمربع فضای نمایشگاهی، مالیات  شدهمحاسبه* در مبلغ 
 ویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاالی ایرانی برخوردار گردند.  )بسته به متراژ( تخفیف 10تا % 5توانند از %می* تولیدکنندگان داخلی با ارائه مدارک و مستندات الزم 

 جدول ثبت درخواست
 فضای نمایشگاهی موردنیاز

 متراژ مورد درخواست حداقل متراژ مجاز نوع فضای مورد درخواست
 مترمربع A 36فضای سرپوشیده تیپ         ⃝

 مترمربع .............................

 های نمایشگاهیبا سازه Bفضای سرپوشیده تیپ       ⃝
 های نمایشگاهیبدون سازه Bفضای سرپوشیده تیپ       ⃝

 مترمربع 30

 های نمایشگاهیبا سازه Cفضای سرپوشیده تیپ       ⃝
 های نمایشگاهیبدون سازه Cفضای سرپوشیده تیپ       ⃝

 مترمربع 12

 مترمربع 40 فضای باز      ⃝
، نزد بانک رسالت، شعبه خیابـان آتشگـاه 1069730841حساب شماره طور کامل بهنام الزم است پس از انتخاب فضای مورد درخواست، مبلغ اجاره غرفه را بهثبت تکمیل* جهت 

جهان واریز نموده، سپس اصل فیش موسسه سهادانش نقش بنام IR610700001000226973084001و شمـاره شبا  5041 7270 1006 4911اصفهـان، شمـاره کـارت 
 جهان تحویل نمایید.واریزی را همراه با اطالعات کامل به شرکت سها دانش نقش

، با آگاهى و 1398/ ........../..........در تاریخ   ....................................................االختیار شرکت مدیرعامل/ نماینده تام ................................................... جانبنیا
، با امضا و مهر در ذیل این قبول کلیه اطالعات و مقررات مندرج در این صفحه و همچنین فرم قوانین و مقررات جارى نمایشگاه، ضمن قبول و پذیرش کلیه شرایط و مقررات

 را دارم. (CoverExهای ساختمانی )المللی پوششاولین نمایشگاه بینمامی صفحات، درخواست مشارکت در فرم و ت
 

  


