
   

 

  ششمین نمایشگاه بین المللی 
 اکسپو  

)Expo Trade 2019( 
 97اسفند  1 – بهمن 30

 اوگاندا ،کامپاال 

 
 فرم پیش ثبت نام

 

 

 شمالی 8واحد ، 18پالک  ، نبش کوچه حقیقی ، سیمای جنوبی ، خیابانیزدانیان خیابان دولت،نرسیده به ، دکتر شریعتی خیابان ،تهران

 ( 021) 22924526 – 31( 101(تلفن:  
chistafair@gmail.com       www.chistafair.com 

  

 شرایط ثبت نام      

تمامی ضوابط  له پذیرفتنو بمنز می باشد قوانینفرم  مندرج در اوگانداالمللی  *مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاههای بین 

 توسط مشارکت کننده می باشد. اوگاندانمایشگاه 

 و واریز وجه ،دریافت و تکمیل دفترچه ثبت نام باشد و ثبت نام قطعی پس از به منزله پذیرش در نمایشگاه نمی ارسال فرم درخواست مشارکت *تکمیل و 

 گیرد. صورت میستاد برگزاری  تأیید

 گردد. یرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نمیاعالم انصراف پس از ثبت نام پذ* 

 باشد.  می 97 /11 /10 *آخرین مهلت ثبت نام 

نمایند حق انتخاب  کنندگانی که در روزهای پایانی اقدام به ثبت نام میباشد و مشارکت کنندگان می*جانمایی غرفه ها بر اساس اولویت ثبت نام قطعی مشارکت

  ه خواهند داشت.بسیار محدودی جهت تعیین محل غرف
 

  کنندگانمشارکتهزینه 

  (مربع متر 9 حداقل) دالر 716 مربع از قرار هرمتر با تجهیزاتغرفه   چیستا:شرکت تخفیف ویژه 

     دالر بوده است 300قیمت قبلی هر متر مربع. 

 چرا اوگاندا؟ 

 بزرگ یبازار .1

 و رواندا. ایکنگو، تانزان کیدموکرات یجمهور ،یدروازه به سودان جنوب قا،یمطلوب در شرق آفر تیموقع .2

 .می باشد قایتوسعه جنوب آفر تعاونو  قایشرق آفر انجمن، COMESAعضو سازمان تجارت آزاد سه جانبه از  .3

 .یالملل نیب یرشد روابط تجار قیتشو یبرا ی این کشورو تجار یاسیس لیتما  .4

  

                                                                                             

 

 

   شماره اقتصادی:                                   شماره ثبت:                          نام شرکت/سازمان:                                                  

  سایت:                                                                                  پست الکترونیک:

 نام مدیر عامل/ مسئول تام االختیار:

 آدرس:

 تلفن همراه مدیر عامل/ مسئول تام االختیار :

  تلفن/ فکس:

 

با آگاهی کامل  ……………………………شرکت/سازمان  ،مدیر عامل/ نماینده تام االختیار ..………………………………اینجانب 

 متر مربع جهت شرکت در نمایشگاه مذکور را دارم.  .……..…ای تقاض اوگاندا از قوانین و مقررات نمایشگاه
 

 مهر و امضاء:                                                         تاریخ:                      

 

 

 

 


