
 

    

    
  

    المللی یشگاه بین نما ششمین      
     وابستهو تجهیزات آالت ماشین  ، لوله و اتصاالت       
            شیرآالت، پمپ و فیلتر      

  1398ماه  مهر 21-18        
  

  طبقه اول / 18پالك  / نبش کوچه حقیقی / یجنوب خیابان سیما /یزدانیان  خیابان  / دولتنرسیده به /  دکتر شریعتی جنوب به شمالخیابان  / تهران
 www.chistafair.com             22910339فکس:           )021(  22924526 –  31: تلفن

 
 

 :ثبت نام  شرایط  
پیشرو  نمایشگاهی شرکت  المللی تهران مندرج در وب سایتي بین *مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها

 باشد.می  مبتکران چیستا
تأیید ستاد   و دریافت و تکمیل دفترچه ثبت نام باشد و ثبت نام قطعی پس ازبه منزله پذیرش در نمایشگاه نمی  ارسال فرم درخواست مشارکت *تکمیل و 

  گیرد.برگزاري و واریز وجه صورت می
نمایند حق  باشد و مشارکت کنندگانی که در روزهاي پایانی اقدام به ثبت نام میمشارکت کنندگان می اساس اولویت ثبت نام قطعی غرفه ها بر  *جانمایی 

   انتخاب بسیار محدودي  جهت تعیین محل غرفه خواهند داشت.
  می باشد. 01/07/98آخرین مهلت ثبت نام قطعی در نمایشگاه * 
  هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد.جانمایی،  طعی و قثبت نام   صراف بعد ازدر صورت اعالم ان* 

 ایو  تیسا قیاز طر ستیبا یآنها م ندگانیو نما یخارج يبوده و شرکتها یبخش داخل دکنندگانیثبت نام صرفاً جهت تول شیفرم پ نیتوجه: ا
  مطلع گردند.  يمراحل ثبت نام بخش ارز یاز چگونگ يتماس با ستاد برگزار

      :ثبت نام هزینه
 باشد: هزینه ثبت نام به ازاي هرمترمربع بصورت علی الحساب و طبق جدول ذیل می

 اجاره بهاء غرفه به ازاء هر مترمربع فضاي مورد نیاز  حداقل متراژ قابل واگذاري  نوع غرفه

  
 داخل سالن سرپوشیده

 زش افزوده % مالیات ار9ریال +  000/450/1  مترمربع12 (با تجهیزات)  معمولی

 % مالیات ارزش افزوده 9ریال +  000/250/1  مترمربع 36 (فقط زمین)  بدون تجهیزات

  به نام شرکت پیشرو مبتکران چیستا میرداماد، شعبه کشاورزينزد بانک  356606175  شماره حساب:
  

  
 

 
 
 
 

  شماره اقتصادي:                   نام شرکت/سازمان:                                                                      شماره ثبت:                             

  زمینه فعایت: 

                                               نام مسئول غرفه :                                                                                : مدیر عاملنام  
 تلفن همراه :                                                                                   تلفن همراه :            

فکس :                                                تلفن :                                                    
 پست الکترونیکی :                                                                          وب سایت : 

: نشانی   

  

................................................. با آگاهی اینجانب ............................................................. مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت/سازمان ...........
  جهت شرکت در نمایشگاه را دارم.   غرفهررات نمایشگاه تقاضاي ....................  متر مربع  کامل از قوانین و مق

  

 مهر و امضاء:                                                         تاریخ:               


