نمایشگاه تخصصی بین المللی تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو

فرم شماره()1

 30دیماه لغایت  3بهمن ماه 1400

درخواست مشارکت

نمایشگاه بین المللی تهران

در نمایشگاه

رعایت کلیه دستور العملهای شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران که پیوست این فرم می باشد ،الزامی است.لطفا این فرم را با دقت و حروف خوانا تکمیل فرمائید.

نام شرکت

فارسی:
التین:

آدرس شرکت

فارسی:
التین:

کد اقتصادی:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تلفن :

فکس:

شماره همراه:
Email:

Website:
نام و نام خانوادگی:

مدیرعامل شرکت

پست الکترونیکی:

شماره همراه:
نام و نام خانوادگی

نماینده شرکت در نمایشگاه

پست الکترونیکی:

شماره همراه:
فارسی:

شرح خدمات و محصوالت

التین:
هزینه هر متر مربع فضای سر پوشیده بدون تجهیزات (زمین خالی)مبلغ  1/656/000ریال
هزینه هر متر مربع فضای باز برابر

828/000

ریال

هزینه هر متر مربع فضای سرپوشیده بدون تجهیزات ارزی (کاالی خارجی)  205یورو و فضای باز هر متر مربع  125یورو
هزینه خدمات عمومی و الزامی که شامل حال کلیه غرف است بطور علی الحساب هر متر مربع 970/000ریال است.
هزینه اپلیکشن  5/000/000ریال می باشد.
فضای مورد نیاز سر پوشیده  ....................متر مربع (حداقل  12متر مربع) و باز ( ...............حداقل 30متر مربع)
نکات مهم:
 -1رعایت کلیه دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا الزامی می باشد.
-2الزم است کلیه مشارکت کنندگان کاالهای داخل غرفه خود را بیمه نمایند.

 %100هزینه ثبت نام به اضافه  %9مالیات بر ارزش افزوده را به حساب شماره 206-810-1183271-1به شماره کارت 5022297000011556
ویا شماره شباIR 370570020601101183271001نزد بانک پاسارگاد شعبه زرتشت،کد  206به نام شرکت بانیان فردای روشن و فیش را با ذکر
نام شرکت در آن به همراه فرمهای تکمیل شده به دفتر ستاد به نشانی تهران ،خیابان ولیعصر روبروی پارک ساعی انتهای خیابان آبشارپالک
 66/1ارسال نمایید.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفکس  ، 88780581دورنگار  22541695و یا شماره همراه های 09121155431 ، 09122054123
 09123331811تماس حاصل فرمائید و یا به سایت  www.bfrco.irمراجعه نمائید.
شرایط انصراف  :پس از ثبت نام تا  48ساعت با کسر  10درصد و پس از آن وجه واریزی مسترد نمی گردد.
مدیرعامل شرکت

شرکت بانیان فردای روشن

تاریخ
مهروامضاء:

مهروامضاء:

