ششمین نمایشگاه بینالمللی
لوله و اتصاالت  ،ماشینآالت و تجهیزات وابسته
شیرآالت ،پمپ و فیلتر
 18-21مهر ماه 1398
نام شرکت/سازمان:

شماره اقتصادی:

شماره ثبت:

زمینه فعایت:
نام مسئول غرفه :

نام مدیر عامل :
تلفن همراه :

تلفن همراه :

تلفن :

فکس :

پست الکترونیکی :

وب سایت :

نشانی :
شرایط ثبت نام :
*مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی تهران مندرج در وب سایت شرکت نمایشگاهی پیشرو
مبتکران چیستا میباشد.
*تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله پذیرش در نمایشگاه نمیباشد و ثبت نام قطعی پس از دریافت و تکمیل دفترچه ثبت نام و تأیید ستاد
برگزاری و واریز وجه صورت میگیرد.
*جانمایی غرفه ها بر اساس اولویت ثبت نام قطعی مشارکت کنندگان می باشد و مشارکت کنندگانی که در روزهای پایانی اقدام به ثبت نام مینمایند حق
انتخاب بسیار محدودی جهت تعیین محل غرفه خواهند داشت.
* آخرین مهلت ثبت نام قطعی در نمایشگاه  98/07/01می باشد.

* در صورت اعالم انصراف بعد از ثبت نام قطعی و جانمایی ،هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد.
توجه :این فرم پیش ثبت نام صرفاً جهت تولیدکنندگان بخش داخلی بوده و شرکتهای خارجی و نمایندگان آنها می بایست از طریق سایت و یا
تماس با ستاد برگزاری از چگونگی مراحل ثبت نام بخش ارزی مطلع گردند.

هزینه ثبت نام :
هزینه ثبت نام به ازای هرمترمربع بصورت علی الحساب و طبق جدول ذیل میباشد:
حداقل متراژ قابل واگذاری

نوع غرفه
داخل سالن سرپوشیده

فضای مورد نیاز

اجاره بهاء غرفه به ازاء هر مترمربع

معمولی (با تجهیزات)

12مترمربع

 1/350/000ریال  %9 +مالیات ارزش افزوده

بدون تجهیزات (فقط زمین)

 36مترمربع

 1/100/000ریال  %9 +مالیات ارزش افزوده

شماره حساب 356606175 :نزد بانک کشاورزی ،شعبه میرداماد به نام شرکت پیشرو مبتکران چیستا
اینجانب  .............................................................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت/سازمان  ............................................................با آگاهی
کامل از قوانین و مقررات نمایشگاه تقاضای  ....................متر مربع غرفه جهت شرکت در نمایشگاه را دارم.
تاریخ:

مهر و امضاء:

تهران  /خیابان دکتر شریعتی جنوب به شمال  /نرسیده به دولت  /خیابان یزدانیان  /خیابان سیما جنوبی  /نبش کوچه حقیقی  /پالک  / 18طبقه اول

تلفن)021( 22924526 – 31 :

فکس22910339:

www.chistafair.com

