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:زمینه فعالیت:                                          مدیرعامل:                                                  شرکت

:                                                                                                                             صندوق پستی:                                                                                                                        آدرس:                      شهر

:کد اقتصادی :                                                                           فاکس:تلفن

:وب سایت:                                                                                                             ایمیل

اطالعات شرکت

:ایمیل:                                           تلفن:                                    سمت:                                                نام

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

ساعت می باشد48های معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش از آزمایشگاه PCRهمراه داشتن نتیجه منفی تست
الزامی است PCRتست جدیدممنوع و جهت بازگشت به ایرانارمنستانورود داروهای کدئین دار و مخدر به 

.تبر خواهد بودکه منجر به تغییر تاریخ نمایشگاه گردد، قرارداد فی ما بین مع( به معنی فورس ماژور و شرایط ناشی از پاندمی کرونا(درصورت بروز هرگونه حادثه

ساخت غرفه ویژه-استانداردنیازمندی های فضا و غرفه با تجهیزات

قیمت  
نهایی

قیمت
یورو/ متراژ

فضای  
درخواستی

متراژ  
نهایی

نوع فضا

اردغرفه با تجهیزات استاند

زمین خالی

ساخت غرفه ویژه

محوطه

یورو295هر متر مربع زمین خالی                                                       -1

یورو350با تجهیزات استاندارد                                             هر متر مربع غرفه -2

یورو515زمین                                              هر متر مربع + ساخت  غرفه ویژه -3

یورو65هر متر مربع (                                             بدون تجهیزات)محوطه -4

فضا

:متر مربع12برای هر 
صندلی2میز و 1<دیواره ها و پنل های غرفه <
کتانورمسیستم آلومینیومی ا<کفپوش موکت <
پریز برق<کتیبه و سردر غرفه<
متر مربع یک المپ 3روشنایی ،به ازای هر <

وات 100

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

:از طریق انتقال وجه بانکیپرداخت 
1779301665903: شماره حساب:  بانک سپه شعبه بلوار فردوس شرق

600150000001779301665903IR: شماره شبا

(خط 10) 021-44098891:  تلفن

یشگاه خارجی در نماجهت ارائه به خریداران و بازدیدکنندگان ایزوهای محصوالت، اسناد، سرتیفیکات ها، گواهی های بهداشت، استانداردها و مدارک و لطفا 
همراه داشته باشید 

. . . صنعت ساختمان،  کشاورزی و غذایی و  ، (، تجهیزات نفت وگاز انرژی، متالورژی ، معدن، فوالدپتروشیمی)فنی مهندسی، خدمات : محورها


