
 

 

 

 

 مبلمان و دکوراسیون اداری ، ماشین آالت و در نمایشگاه  فرم درخواست مشارکت

 اصفهان محصوالت و ملزومات اداری
 

 ثبت ناممدارک مورد نیاز جهت 

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

 اریتکمیل و ارائه فرم درخواست مشارکت )قابل دریافت از ستاد برگزاری نمایشگاه( و ارائه فیش بانکی در مهلت زمانی مقرر از سوی ستاد برگز

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

 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
 

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

 غرفه به مشارکت کننده مذکور را خواهد داشت . 

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

 ی و برندهای مطرح صنعتنجات شرکتهای تولید کننده و کارخا 

  شرکتهای صادر کننده و بازرگانان 

  وابسته های ها و انجمن نمایندگی های صنفی و فروشگاههای معتبر تحت پوشش اتحادیه 

 نمایندگی های مجاز شرکتهای خارجی 

  زیر گروه ها: 

ساعت ، پرچم ، بج  لوازم التحریر ، لوازم اداری ، روشنایی اداری ،  روشنایی اداری ، ملزومات تبلیغات اداری و هدایای تبلیغاتی )شامل انواع اشناتیون ، 

اسیون داخلی اداری سینه ، ست های رومیزی ، سررسید و ... ( اتوماسیون اداری )شامل سیستم های حقوق و دستمزد ، دستگاههای حضور و غیاب( دکور

،  ی،کتابخانه و جا زونکن ادار لیفا،  وتریو کامپ ریزتحریم،  یمبل زجلویم، یگروه زکاریکنفرانس، م زیم،  و کارمند یکارشناس زیم،  یتیریمد زیمو ...  

 یصندل، یو کارمند یکارشناس یصندل ،  تیریمد یصندل،  یکانتر اطالعات و ورود،  رشیپذ یبند شهیگ، یادار شنیپارت ستمیس،   یلیر یگانیبا ستمیس

، یورزش یسالنها یصندل ،یآموزش یتئاتر، صندل یآمف یصندل .. و یفرودگاه ،یعموم یمکانها یصندل، هیانتظار و اجتماعات ،چهار پا یصندل کنفرانس

 ، انواع ماشین آالت ، محصوالت و ملزومات اداری و ...  یو کانتر، مبل ادار یالب یو آشپزخانه، صندل یرستوران یصندل ،یشگاهیو آزما یمارستانیب یصندل

 

فرمهای فاقد د میگردد ارسال فرمایید تاکی  031- 62909536خواهشمند است پس از مطالعه دقیق ، فرم های تکمیل و مهر و امضا شده را به شماره نمابر 

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

 تماس حاصل فرمائید. 09354806393و یا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری ، ماشین آالت و  در فرم درخواست مشارکت

 محصوالت و ملزومات اداری اصفهان
 

: مشارکت کننده محترم  

ا با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید . در صورت خودداری از اعالم هر کدام از موارد درخواست شده در درخواستی ر لطفا 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 

   ریال 000/100/2 سرپوشیده داخل سالن

   ریال 000/000/3 غرفه های ویژه )غرفه های ستاره دار * (

   ریال 000/900 فضای باز

 

 میباشد .   مالیات بر ارزش افزوده %9احتساب   با قیمتهای فوق

متر  12داخل سالن مجهز به پارتیشن بندی )پانلهای اطراف غرفه( ، دو عدد صندلی و یک عدد میز به ازای هر  غرفه های فضای نمایشگاهی با تجهیزات

 . مربع ، کتیبه نویسی ، روشنایی و پریز برق میباشد

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

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

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

  تعلق به برگزار کننده یافتیمبلغ در هیبروز خسارت ، کل لیبه دل شگاهی، پس از ثبت نام تا دو ماه قبل از نما لیورت انصراف مشارکت کننده به هر دلدر ص

 خواهد گرفت.

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

 ت .در صورت کنسل نمودن غرفه رزرو شده توسط آن شرکت محترم به هر دلیل هزینه پرداخت شده به عنوان خسارت به برگزار کننده تعلق خواهد گرف

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

 کننده اعالم و بصورت یکطرفه قرارداد باطل خواهد شد .

  .............. .............................................................شرکت ... ختیارتام اال نمایندهمدیر عامل /  ........ به عنوان........................................خانم / آقای   اینجانب

را مطالعه نموده و متعهد به رعایت آنهامی  )صفحه اول(  کلیه موارد مندرج در مقررات مربوط به شرکت در نمایشگاهصحت اطالعات قید شده را تایید و 

 باشم.

 

 امضا –مهر  -نام متقاضی 


