قرارداد مشارکت
پنجمین پاویون نمایشگاه وکنفرانس بازرگانی صنعتی کشورهای ساحلی دریای خزر
از  29شهریورماه به مدت  4روز باکو  -آذربایجان
5th Caspian Sea’s Basin Countries

The

Baku - Azerbaijan 20-23 SEP 2021
اطالعات شرکت
شرکت:

مدیرعامل:

شهر:

زمینه فعالیت:
صندوق پستی:

آدرس:
فاکس:

تلفن:

وب سایت:

ایمیل:
هماهنگ کننده نمایشگاه
لطفا در این قسمت اطالعات شخصی که حضور شما را در نمایشگاه هماهنگ می کند وارد نمایید

نام:

تلفن:

سمت:

ایمیل:

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.
همراه داشتن نتیجه منفی تست  PCRاز آزمایشگاههای معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش  48ساعت می باشد
ورود داروهای کدئین دار و مخدر به آذربایجان ممنوع و جهت بازگشت به ایران تست جدید  PCRالزامی است
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

پرداخت از طریق انتقال وجه بانکی:

هر متر مربع  515یورو

بانک مشتری  :شرکت سهامی عام کاپیتال بانک  ،بخش مرکزی
کد بخش 200026 :

کد سویفتAIIBAZ2X :

کد اقتصادی9900003611 :

کد اقتصادی

مشتری1803223491 :
حساب جاریAZ37NABZ01350100000000001944 :
نام مشتریINTERNATIONAL TRADE FAIRS GROUP :
شماره حساب مشتریAZ87AIIB40190019780134661102 :
کد RZBAATWW (SWIFT CODE) : SWIFT -
(Correspondent Bank): Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
CORR.ACCOUNT: 001 - 55.075.527
حساب جاریAT953100000155075527 :
عنوان :باکو ،منطقه نسیمی ،کوچه فضولی ،پالک71

تلفن012 – 4931882 :

ایمیلBaki@kapitalbank.az :

کد پستی AZ 1014 :

 -4محوطه (بدون تجهیزات)

بدین وسیله با کلیه قوانین و مقررات نمایشگاه و مبالغ مندرج در فرم اعالن مشارکت موافقت به عمل می آید.
عنوان شغلی:
تاریخ:
نام:

هر متر مربع  65یورو

امضا:

