قرارداد مشارکت

کنفرانس و نمایشگاه بازرگانی – صنعتی اوراسیـــــــــا
 2الی  5آذرماه  1400ایروان – ارمنستان

Eurasia Trading & Industrial Exhibition & conference
Yerevan – Armenia 23-26 Nov 2021
با آگاهی کامل از شرایط و مقررا ت شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت متقاضی مشارکت میباشم
Company name:

نام شرکت:
نام مدیرعامل:

کد اقتصادی:

تلفن:

فکس:

ایمیل:

ادرس و کدپستی :

پارس پگاه تجارت
وب سایت:
نوع محصول یا خدمات:

اطالعات نماینده شرکت (تکمیل کننده فرم قرارداد):
نام و نام خانوادگی:

سمت:

تلفن:

ایمیل:



همراه داشتن نتیجه منفی تست  PCRاز آزمایشگاههای معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش  48ساعت می باشد



ورود داروهای کدئین دار و مخدر به ارمنستان ممنوع و جهت بازگشت به ایران تست جدید  PCRالزامی است



تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به منزله درخواست مشارکت کننده جهت شرکت در نمایشگاه می باشد.



در صورت پرداخت وجه کامل غرفه ،ثبت نام و مشارکت متقاضی قطعی تلقی می گردد.



تسویه حساب کامل وجه غرفه می بایست تا  1هفته پس از ارسال فرم ثبت نام انجام گردد.



آخرین مهلت ثبت نام  1400/08/01می باشد.

 .1قیمت هر متر مربع غرفه ویژه با تجهیزات استاندارد و حداقل  12متر مربع شامل) :دیواره های کناری ،سر در غرفه ،روشنایی ،سوکت
برق ،میز و صندلی)  140یورو میباشد.
 .2این شرکت درخواست  .............متر مربع غرفه ویژه با تجهیزا ت استاندارد را دارد ،جمع مبلغ قرارداد .......... ...........
یورو می باشد.
 .3وجه غرفه به صورت پرداخت نقدی است.
 .4در صورت 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.
مهر و امضای مشارکت کننده

تاریخ:

info@parspegahtejarat.com

مهر و امضای شرکت پارس پگاه تجارت

www.parspegahtejarat.com

آدرس دفتر تهران :بزرگراه ستاری ،بلوار فردوس شرقی ،پالک  ،388طبقه سوم ،واحد 14
تلفن دفتر تهران  10( 02144098891 :خط)

فکس02189776650 :

ایمیل:

info@parspegahtejarat.com

وبسایت:

www.parspegahtejarat.com

تلفن :

+994125959507

فکس:

+994124378010

