فرم مشارکت

دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی ایران
 51الی  58شهریور  | )6-9 September 2017( 5931کییف ،اوکراین
با توجه به آگاهی کامل از شرایط و مقررات برگزار کننده نمایشگاه تقاضای مشارکت در نمایشگاه مذکور را می نمایم.

مشخصات شرکت
نام شرکت :

Company Name :

شماره شناسه ملی :

کد اقتصادی :

نام مدیر عامل :

تلفن همراه :

تلفن :

نمابر :

ایمیل :

وب سایت :

آدرس :
زمینه فعالیت :
مشخصات تکمیل کننده فرم
نام و نام خانوادگی :

سمت :

تلفن همراه :

ایمیل :

موارد تکمیلی:
غرفه سازی:

بلی

خیر

نیاز به تجهیزات اضافه:

بلی

خیر

درج آگهی ویژه در کتاب نمایشگاه:

بلی

خیر

درخواست استفاده از خدمات حمل بار:

بلی

خیر

درخواست استفاده از پکیج سفر:

بلی

خیر

 ثبت نام قطعی ،بعد از تکمیل فرم درخواست مشارکت و پرداخت  05درصد از هزینه غرفه محقق میگردد.
 در صووورت اناوورا تووا توواری  69/50/1مبلو  05درصوود از کوول هزینووه غرفووه و پوور از آ توواری کوول هزینووه غرفووه بووه
عنوا خسارت از مشارکت کننده اخذ میگردد.
 در صوورت عوودم تسووویه کسووات کاموول تووا توواری  69/50/10بووه منز ووه اناوورا از مشووارکت در نمایشووگاه تلقووی شووده و
کل مبل اجاره غرفه بایستی از سوی مشارکت کننده پرداخت گردد.
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هزینووه غرفووه ت شیووز شووده از قوورار هوور متوور مرب و  221دالر ،بوودو ت شیووزات  571دالر ،بووه عووهوه  210دالر هزینووه
ثبتنام ( )Registrationمیباشد.
این شرکت درخواست  .........مترمرب غرفه با ت شیزات  /بدو ت شیزات را دارد.
شما می توانید پر از استعهم نور برابوری ارز کوا وه از ایون شورکت معوادی ریوا ی مبلو فووه را بوه کسوات(ریا ی) بوه
شووماره  5156006496550بانووص صووادارت شووعبه قووانم مقووام نووب مطشووری بنووام شوورکت همکووارا ت ووارت فرتووا
واریز فرموده و فی های مربوط را به شماره فکر  99059660ارسای نمانید.
مبل فوه فقط درصورت عدم برگزاری نمایشگاه از طر شرکت برگزار کننده قابل استرداد خواهد بود.
آخرین مشلت جشت ثبت نام  1069/50/10بوده و فرم های ارسای شده بعد از آ در فشرست رزرو قرار میگیرند.
مهر و امضای مشارکت کننده

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان قائم مقام فراهانی ،کوچه چهارم ،پالک  ،21واحد 21
تلفکس81244188111 – 11:

وب سایتwww.fartak.cc :

