
 

 

 ثبت ناممدارک مورد نیاز جهت 

 نوع فعالیت شرکت شامل هر یک از موارد ذیل : ارائه مدارک مستندات مطابق با 
 

 ی نمایشگاه( و ارائه فیش بانکی در مهلت زمانی مقرر از سوی ستاد برگزاریراشارکت )قابل دریافت از ستاد برگزل و ارائه فرم درخواست متکمی

 ارائه قرارداد نمایندگی انحصاری از شرکتهای تولیدی، بازرگانی )برای شرکت های تولیدی(پروانه بهره برداری 

 فایل تصویر کارت اقتصادی )کد اقتصادی( فایل تصویر کارت ملی مدیر عامل

شرکت های  برای کارت بازرگانی شرکت های بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط ) و یا ، آگهی تغییرات روزنامه رسمیصفحه اول اساسنامه ، 

 ( لدینگ هاخدماتی و بازرگانی و ه
 

م واگذاری حق فسخ قرارداد و عد نمایشگاه مجری ،در زمان مقرر شده  درخواستی توسط هریک از مشارکت کنندگاندر صورت عدم ارائه مدارک 

 مذکور را خواهد داشت .  غرفه به مشارکت کننده

 اگذاری غرفه به شرح ذیل میباشد الویت ثبت نام جهت انتخاب و و

  ی و برندهای مطرح ساختمانصنعتشرکتهای تولید کننده و کارخانجات 

  شرکتهای صادر کننده و بازرگانان 

  نمایندگی های صنفی و فروشگاههای معتبر تحت پوشش اتحادیه های ساختمان و نظام مهندسی 

 نمایندگی های مجاز شرکتهای خارجی 

 حاضر در نمایشگاه  گروه های کاالیی

هوشمند کنترل  یهاستمیس ،یتابش شیاز کف و گرما شیگرما یها ستمیروغن، س گیبخار و د گیگرم، دآب گی)د یشیگرما یهاستمیو س زاتیتجه

 و...( ترهایه ،ییالقا یانواع آبگرمکن، شوفاژها ،یداخل شیگرما یها ستمیانواع س ر،یدپذینو و تجد یهایانرژ ش،یگرما

 ،یحرارت یهاو پمپ یشیچگالنده سرما یهاکندانسور، پمپ ل،یفن و فن کو ،یشیسرما یهاجیمطبوع )پک هیو تهو یشیسرما یهاستمیو س زاتیتجه

پاک،  یاههوا، انواع هود، اتاق شیپاال یهاستمیهوا، پرده هوا، دوش هوا، س لتریهوا، ف میتنظ چهیمطبوع، انواع هواکش و دمپر، در هیتهو یهاستمیس

 رطوبت زا، خشک کن و...( یاهستمیس ش،یهوشمند کنترل سرما یهاستمیس

 یهامبرد و سرد کننده، روغن یگازها ساز،یساز و بستن خی ع،یما یدیتبر یهاستمیخنک کننده، س یهاو برج لری)انواع چ یو برودت یاسردخانه زاتیتجه

 رکنندهیتبخ یهاهدستگا ار،یس یبرودت یها ستمیانتقال دما و س یبرودت یها ستمیسردخانه، س یها-پانل چیو ساندو زاتیسردخانه، تجه زر،یفر ،یبرودت

 و...( ریمطبوع، انواع ترموستات، لرزه گ هیتهو یهاستمیس یدیقطعات تبر ،یریتبخ یو کندانسورها

 یهاستمیآب، س هیتصف زاتیتجه لتر،یانواع پمپ و ف ،یو صنعت یساختمان رآالتیو حوله خشک کن، انواع ش اتوری)انواع راد یساتیتاس یها ستمیس انواع

 یابزارها ،یبرودت و یحرارت یهاقیها و عامبدل ق،یحر یاطفا زاتیبوستر، مشعل و تجه ،یرطوبت یهاقیو عا یصوت یهاقیو رسوب زداها، انواع عا یفاضالب

 و...( یریگسنجش و اندازه

لوله و  ه،یلوله و اتصاالت دوجداره و چند ال ،یو اتصاالت جوش یاالت فاضالبلوله و اتص کا،یو پل نیپروپل یپل ،یمریلوله و اتصاالت )لوله و اتصاالت پل انواع

 لوله و اتصاالت و...( قیعاانواع  ر،یلوله و اتصاالت انعطاف پذ ،یمینفت، گاز و پتروش عیلوله و اتصاالت صنا ،یو برنج یمس ،یچدن ،یاتصاالت آهن

و  زاتیتجه ز،یو پر دیتابلو برق، کنتور و انواع کل ق،یو هشدار حر تیامن ،ییروشنا یهاستمیمنزل )س ونیاتوماس یهاستمیو س یکیالکترون زاتیتجه

 ،یانرژ تیریمد یهاستمیتحت وب، س یکنترل ساختمان یهاستمیآن، انواع س ساتیکنترل هوشمند ساختمان و تاس یهاستمیآسانسور، س یلوازم جانب

 کنترل دما و...(

 یهاشرکت ،یگزارهیو سرما یمال یهاسازمان سات،یتاس یو نگهدار ریخدمات تعم ،یو مهندس یخدمات فن یها)شرکت یمانکاریو پ یخدمات یهاگروه

 هاو رسانه هاتیساوب ات،یها، مطبوعات، نشرها و دانشگاهها، موسسات، تشکلو توسعه بازار ، انجمن قیمشاوره تحق

 

فرمهای فاقد ارسال فرمایید تاکیید میگردد   031- 36629095خواهشمند است پس از مطالعه دقیق ، فرم های تکمیل و مهر و امضا شده را به شماره نمابر 

خط( 10) 031-36633939. جهت کسب هرگونه اطالعات تکمیلی با ستاد برگزرای نمایشگاه با شماره تلفن :  اطالعات کامل و مهر و امضا  ، باطل خواهد بود

 تماس حاصل فرمائید. 09354806393و یا 

 

 



 

 در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایش و گرمایش اصفهان فرم درخواست مشارکت
 

: مشارکت کننده محترم  

ا با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید . در صورت خودداری از اعالم هر کدام از موارد درخواست شده در درخواستی رلطفا کلیه اطالعات 

 کتاب ویژه نمایشگاه درج خواهد شد.مشخصات مشارکت کننده عینا در جدول ذیل ثبت نام و فرم ارسالی باطل خواهد بود ضمنا 
 

 نام مدیر عامل:                                                                                                           نام شرکت:
 : شناسه ملی کد ملی مدیر عامل: کد اقتصادی :

          کدپستی :                                                               :                                                                                                                            آدرس 

 شماره همراه: نام و سمت فرد مسئول در نمایشگاه:

 ایمیل:                             دورنگار:                           تلفن :

 زمینه فعالیت :
 

 
 
 

 شماره غرفه مورد نیاز متراژ متر مربع –جاره بهاء غرفه ا غــرفه نوع 

 سرپوشیده داخل سالن

   ریال 000/250/2 فضای نمایشگاهی بدون تجهیزات

   ریال 000/400/2 فضای نمایشگاهی با تجهیزات

   ریال 000/500/2 فضای نمایشگاهی جهت غرفه های ویژه*

   ریال 000/900 غرفه های فضای باز  فضای باز

 

داخل سالن مجهز به پارتیشن بندی )پانلهای اطراف غرفه( ، دو عدد صندلی و یک عدد میز به ازای  غرفه های فضای نمایشگاهی با تجهیزات -

 متر مربع ، کتیبه نویسی ، روشنایی و پریز برق میباشد. 12هر 

 متر مربع میباشد . 24ریال و حداقل متراژ قابل واگذاری  000/900به ازای هر متر مربع  بدون تجهیزاتغرفه های فضای باز  -

 می باشد. اضافه میگردد  ارزش افزودهمالیات بر  %9قیمتهای فوق به  -

غرفه های دوبر ، سه بر و جزیره در سالن سالن ها  و خروجی  غرفه های ویژه با عالمت * در نقشه مشخص گردیده که شامل غرفه های ورودی -

 ها میباشند . 

 به مشارکت کننده ندارد. نسبت  درصد کل مبلغ غرفه امکان پذیر بوده و در غیر اینصورت برگزارکننده هیچ تعهدی 50رزرو غرفه با  -

  ارائه مدارک معتبر و مجوزهای مربوطه جهت حضور آن شرکت در نمایشگاه الزامی می باشد. -

در صورت عدم تسویه حساب در زمان مقرر مراتب کتبا به  .قبل از افتتاحیه نمایشگاه الزامی می باشد تا یکماهحساب مشارکت کننده  ویهتس -

 –مشارکت کننده اعالم و بصورت یکطرفه قرارداد باطل خواهد شد . 

شرکت  تام االختیار نمایندهمدیر عامل /  ........ به عنوان........................................خانم / آقای   اینجانب -

 کلیه موارد مندرج در مقررات مربوط به شرکت در نمایشگاهصحت اطالعات قید شده را تایید و   .............. ................................................................

 باشم. را مطالعه نموده و متعهد به رعایت آنهامی )صفحه اول( 

 

 امضا –مهر  -نام متقاضی 


