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نام:

تلفن:

سمت:

ایمیل:

همراه داشتن نتیجه منفی تست  PCRاز آزمایشگاههای معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش  48ساعت می باشد
ورود داروهای کدئین دار و مخدر به روسیه ممنوع و جهت بازگشت به ایران تست جدید  PCRالزامی است
درصورت بروز هرگونه حادثه) به معنی فورس ماژور و شرایط ناشی از پاندمی کرونا) که منجر به تغییر تاریخ نمایشگاه گردد ،قرارداد فی ما بین
معتبر خواهد بود.
فضا

نیازمندی های فضا و غرفه با تجهیزات استاندارد-ساخت غرفه ویژه
نوع فضا

متراژ

فضای

نهایی

درخواستی

قیمت
متراژ /یورو

قیمت
نهایی

زمین خالی

-1زمین خالی

هر متر مربع  295یورو

هر متر مربع  350یورو

-2غرفه با تجهیزات استاندارد
برای هر  12متر مربع:

غرفه با تجهیزات استاندارد

> دیواره ها و پنل های غرفه >  1میز و  2صندلی
> کفپوش موکت > سیستم آلومینیومی اکتانورم

ساخت غرفه ویژه

> کتیبه و سردر غرفه> پریز برق
> روشنایی ،به ازای هر  3متر مربع یک المپ

محوطه

 100وات

 -3ساخت غرفه ویژه  +زمین
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بدین وسیله با کلیه قوانین و مقررات نمایشگاه و مبالغ مندرج در فرم اعالن مشارکت موافقت به عمل می آید.
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