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   بسمه تعالی

  فراخوان

  ساختمان کیش صنعت نمایشگاه بین المللی عمران و پانزدهمین 

  مرکز نمایشگاه هاي بین المللی کیش

  1398ماه سال  آبان  11 تا  8

 مقتضی .کیش باشد ساختمانصنعت شگاه بین المللی عمران و نمای پانزدهمینبرگزاري  متوالی، مجري سال هفتمینبراي فتخار دارد ایران ااتاق تعاون 

ضمن تکمیل فرم ثبت نام زیر، جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاي مندرج در پاورقی تماس است در صورت تمایل به حضور در این نمایشگاه 

  حاصل فرمایید.

  مشخصات نمایشگاه

  راه سازيها، شهرسازي و ، زیرساختعمران دکوراسیون، ،مرتبط با صنعت ساختمان خدمات و کاالهايکلیه       کاالیی:هاي روهگ

      مترمربع 5000حداقل     مساحت تحت پوشش:

   22:00لغایت  17:00      ساعات بازدید:

  هزینه ها:

، صندلیعدد یک میز و دو سردرب نویسی، تجهیزات متعارف نمایشگاهی (شامل  ،ریال 0،00050،1(پارتیشن بندي شده)  پیش ساختههر مترمربع غرفه  *

  ).آمپر، موکت5یک پریز برق  ،روشنایی

  باشد.می خودسازبه صورت مترمربع  18و  پیش ساختهمترمربع به صورت  12: حداقل متراژ قابل واگذاري تذکر

هاي بایست هزینهشود و متقاضی میدر این صورت فقط ابعاد غرفه توسط مجري روي زمین مشخص میمی باشد.  ریال 00،0004،1 خودسازهر مترمربع غرفه  *

 يسازي مبالغ و ودیعه بایست جهت دریافت انشعاب برق و مجوز غرفههمچنین در این حالت متقاضی می اخت و ساز غرفه را خود متقبل شود.مربوط به طراحی و س

(شرکت هاي داخلی یا پرداخت نماید. حساب مشخص شده  غرفه سازي را بر اساس جدول مندرج در سایت امور نمایشگاهی اتاق تعاون، در زمان تحویل محل غرفه، به

  را به صورت ریالی پرداخت می نمایند.)و سایر موارد  هغرفهاي  هزینهکلیه نمایندگان خارجی در داخل کشور 

  نحوه ثبت نام:

از آن جا که این  .اقدام نماییدایران  امور نمایشگاهی اتاق تعاون 021-22662847 نمابر يو ارسال آن به شماره با تکمیل فرم زیر ثبت نام اولیهجهت 

هایت نلذا خواهشمند است در تکمیل آن  است.اطالعات جهت درج در کتاب نمایشگاه به کار گرفته خواهد شد هر گونه اشتباهی در آن بر عهده متقاضی 

  ).الزامی استستاره دار (پر کردن موارد  را مبذول فرمایید. دقت

   :به فارسی نام کامل شرکت*

                                                            
  
   نام کامل شرکت به انگلیسی:*

                                                            
  
  شرکت: آدرس*

                                           فکس تلفن                     پیش شماره*

  ...................................................................................پست الکترونیک:   ...................................................................................وب سایت: 

  زمینه فعالیت به فارسی:*

  زمینه فعالیت به انگلیسی:

   به صورت خودساز   مورد را عالمت بزنید)  به صورت پیش ساخته مترمربع  (یکی از دو........................ :متراژ مورد نیاز *

  شماره موبایل مدیر عامل:*  نام مدیرعامل:*

  شماره موبایل نماینده:*  نام نماینده تام االختیار:*

    .نام کشورهایی که خدمات یا محصوالت شرکت از آن جا وارد می شود*

  

 از راست به چپ به تفکیک حروف

 از چپ به راست تفکیک حروفبه 

 مهر وامضاء مدیرعامل

 1398ماه  آبان 11لغایت  8  زمان برگزاري:


