
 

 

 

 
 

 
 

 SEP 2016 21-19  - 3121 شهریور ماه 92-13باکو 

یا  09666618آن از طریق دورنگار  تکمیل فرم ذیل و ارسالنسبت به 51/6/19مشارکت حداکثر تا تاریخ است درصورت تمایل به خواهشمند

  نمایید.اقدام   fathi@parspegahtejarat.com ارسال به  ایمیل 

 

 : NAME OF COMPANY                                                                        نام کامل شرکت  )به فارسی( :                                                                                                  

 

 

 :تلفن ثابت
 

 :فاکس
 

 همراه:تلفن 

 : درخواست  متراژ مورد نیاز  ..................     

  مترمربع( 39دالر ثبت نام غرفه ، حداقل متراژ 163دالر + 921غرفه با تجهیزات  نمایشگاهی استاندارد )هرمترمربع  -3

  متر مربع( 39دالر ثبت نام غرفه، حداقل متراژ 163دالر+  121)هر مترمربع غرفه با تجهیزات  ویژه  -9

                                                                                                                                      

 :آدرس شرکت 

        :زمینه فعالیت تولیدات مورد عرضه 

       

                                                          PRODUCT : 

 

WEB SITE : 

 

E-MAIL : 

 

 

        د بره پرداخرت کلیره    هر تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت از سوی متقاضی به منزله پذیرش کلیه شررای  و مقرررات نمایشرگاه اسرت و متقاضری مورتول ومتع

 وجوه ثبت نام و اجرای کلیه مقررات نمایشگاه می باشد. 

             اعالم انصراف کتبی پس از تکمیل و ارسال فرم درخواسرت مشرارکت، هزینره ای در برر ندواهرد داشرت. لریکن پرس از آ  درررورت انصرراف کتبری متقاضری 

 د بود.موظف به پرداخت وجه ثبت نام مطابق شرای  و مقررات نمایشگاه خواه

             بره شرماره حوراا بانرت ملرت جراری         مراه شرهریور   31ضروری است پس از تکمیل و ارسال فررم نوربت بره پرداخرت هزینره مشرارکت حرداکار ترا تراری

بره نرام شررکت بازریرانی برین المللری پرارس          041-033-3126333-3شعبه بلوار فردوس  یا حواا بانت ساما  شعبه بلوار فرردوس جراری     4143443413

هرای تعیرین   و معرفری نماینردیا  اعزامری قبرل از انقزران زمرا        مراه   مررداد 13لغایت  31پگاه تجارت اقدام فرموده و نوبت به تحویل نمونه کاالی نمایشگاهی  

 شده اقدام نمایید.

  ت معمببول در نمایشببگاما ت امبباک مشببارکت در نمایشببگام اینجانبب. .............نماینببدم تببام ا خریببار .ببرکت ............. بببا توکببه بببه آیبباهم کامببل از .ببرای  و م ببررا

 نمایم و این .رکت مرعهد به رعایت قوانین و .رای  پیوستا تسویه حساب کامل در تاریخ م رر را مم .ود.مذمور را مم

 

 مهر و امزان                                                    تاری :     /        /نام مدیر عامل :                                                            نام شرکت:                                                                              

 
 

 امور نمایشگاهی –با احترام                       تماس حارل فرمایید.         934داخلی   393 - 44320023 هایتلفنجهت کوب اطالعات بیشتر با ستاد اجرایی نمایشگاه با       

   IRAN PROJECT ایرا  پروژه نمایشگاه تدصصی دومینبریزاری 
     همایش تجاری ایرا  و آذربایجا  و
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