
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تماس حاصل فرمائيد.  52399110101و 52391732190 لطفاً جهـت  كسـب  اطـالعات  بيشتر با  تلفن همراه 

 المللینمایشگاه بين پانزدهمين

 ایهای زنجيرهكاال، خدمات، تجهيزات فروشگاهی و فروشگاه

 9599 ژانویه 0 الی  9  مصادف با 3155  دی ماه 30 الی  39

 المللیهای بيننمایشگاه دائمیمحل  -تهران

 10شهيدجليلی، پالک نشانی ستاد اجرایی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان  

            www.iranexhibition.ir               77107150فاكس :      -44129120 -  77113179  - 77101433تلفن ستاد اجرایی: 
 

   :تاریخ، امضا و مهر                                                      سمت :    

                                                                       

 

                                                                                                                                 
 

 

 به نام خدا

 تعرفه نمایشگاهی

ط و المللی ج.ا.ا و مطالعه مقررات مرتبهای بينها و شركت سهامی نمایشگاهشرایط عمومی نمایشگاهبا توجه به آشنایی با مقررات و 

 با عنایت به موضوع فعاليت این واحد درخواست شركت در نمایشگاه فوق را دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 ریال  معادل دویست و نود و چهار هزار تومان 9215555هزینه هر متر مربع غرفه بدون تجهيزات 

 ریال معادل هفتاد و پنج هزار تومان 705555ساخته ساده  به ازای هر متر مربع هزینه پيش

اعالم تا  تواند مراتب راسازی خودساز داشته باشد میتر و یا غرفهساخته متفاوتهای پيشكننده در صورتيکه نياز به غرفهمشاركت

 نسبت به ارائه هزینه آن اقدام شود.

 های مربوطه در پيوست قيد شده است.اند از بسته تبليغاتی نمایشگاه نيز استفاده نماید. هزینهتوكننده میمشاركت

  ا تجهيزاتب       بدون تجهيزات متر مربع،        داخل سالن  * كل متراژ مورد نظر

 جمع كل قابل پرداخت شامل هزینه محل غرفه بدون تجهيزات نسبت به متراژ درخواست شده:

 قابل پرداخت شامل هزینه محل با غرفه پيش ساخته نسبت به متراژ درخواست شده:جمع كل 

 جمع كل قابل پرداخت:

 یا به شماره شبا 3101بانک ملی ایران شعبه نمایشگاه بين المللی ج.ا.ایران كد  5950451279554لطفا مبلغ فوق را به حساب 

045375555555950451279554  IR .به نام شركت صنعت نمایش و همایش پرشين واریز فرمائيد 

شد. در باكننده داخلی )ریالی( مجاز به نمایش كاال و محصوالت خارجی و یا استفاده از پوستر و نام شركت خارجی نمی* مشاركت

ان خارجی كنندگتعرفه مشاركتكننده ملزم به پرداخت اجاره بهای غرفه بصورت ارزی براساس صورت عدم رعایت این نکته، مشاركت

 خواهد بود. )مطالعه سایر قوانين و مقررات نمایشگاه جهت مشاركت الزامی است(

 مهلت پرداخت هزینه  تا تاریخ :     

ها رفهالمللی ج.ا.ایران نسبت به افزایش تعهای بينالحساب بوده و در صورتيکه شركت سهامی نمایشگاههای فوق به صورت علیهزینه

 كننده خواهد رسيد. دام نماید به اطالع مشاركتاق

 

                                          :تکميل كننده فرم نام و نام خانوادگی

 

 

 كنندگان ایرانیویژه مشاركت

 
 : نظر های موردسالن

های پخش شركت  های بزرگو فروشگاه ایهای زنجيرهفروشگاه  های تجاریو ملزومات فروشگاهی و مجتمعتجهيزات  

   های اینترنتیبنيان و استارتاپی و فروشگاههای دانششركت   رم افزار و خدماتافزار، نسخت   ایسراسری و منطقه

       فود و تاالرهای پذیراییهای صنعتی، رستوران، فستتجهيزات آشپزخانه
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