فرم ثبت نام
نام شرکت .................................................................................... :نام مدیرعامل ............................................... :شماره ثبت...................... :
نشاني............................................................................................................................................................................. :کدپستي...................... :
تلفن................................................. :

نمابر..................................... :

پست الكترونيكي............................................................... :

شناسه ملي ................................ :
کد اقتصادی.................................................. :

نام و نام خانوادگي شخص رابط .......................................................................... :تلفن همراه................................................. :
فضای مورد نياز .................................... :مترمربع
تاریخ فيش بانكي................................ :

شماره غرفه................................................... :

شماره فيش بانكي ............................... :مبلغ پرداختي......................................... :

شماره حساب 210-810-2255522-1و شماره کارت  5022-2919-0004-8412:بانك پاسارگاد ،بنام شرکت متحدان توسعه
همایش ها و نمایشگا ههای آریا به شماره شبا  IR 790570021001102255522001ضميمه ميباشد.
غرفه در سالن سرپوشيده با تجهيزات شامل:
پانل بندی  ،ميز ،دو عدد صندلي  ،پریز برق ،کتيبه نویسي (حداقل متراژ غرفه های سرپوشيده  12مترمربع مي باشد).

 غرفه های عادی ،هر مترمربع  1/800/000ریال .

 غرفه های ویژه ،با موقعيت مناسب که برروی پالن با حرف  Aمشخص شده اند ،هر مترمربع  2/000/000ریال.
 غرفه در فضای باز هر مترمربع  800/000ریال (حداقل متراژ  50مترمربع ميباشد).

تذکرات :
 انتخاب محل غرفه از روی پالن جانمایي به اختيار مشارکت کنندگان است.



در صورت انصراف شرکت کنندگان به هر دليل از زمان ثبت نام تا یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه  %20از مبلغ کل اجاره بهاء غرفه بعنوان خسارت دریافت
و مابقي به مشااارکت کننده عودت داده خواهد شااد و در صااورت عدم رعایت مدت مقرر در ایک بند کليه مبلغ پرداختي بعنوان خسااارت به برگزار کننده
تعلق خواهد گرفت.



به مبلغ اجاره بهاء غرفه پرداختي از سوی مشارکت کنندگان  %9ماليات بر ارزش افزوده به صورت علي الحساب دریافت و
مابقي (طبق قانون سال  ،)1398اضافه مي گردد.

 مشارکت در نمایشگاه تابع شرایط و مقررات شرکت نمایشگاه بيک المللي استان اصفهان خواهد بود.



نمایشگاه تخصصي و صرفاً جهت نمایش تجهيزات است و جنبه فروش ندارد.



مشاااارکت در نمایشاااگاه تابع شااارایط و مقررات عمومي شااارکت نمایشاااگاه بيک المللي اساااتان اصااافهان مندر در وب ساااایت ایک شااارکت
 www.isfahanfair.irمي باشد.



مشارکت کنندگان ملزم به تایيد ورعایت قوانيک و مقررات اجرایي نمایشگاه که توسط مدیر اجرایي به مجری ابالغ شده مي باشد.
اینجانااااب …………………… ماااادیر عاماااال شاااارکت …………………… پاااا از مهالعااااه کاماااال مقااااررات دوماااايک
نمایشااگاه بيکالمللااي دارو،صاانایع و خاادمات وابسااته فاارم درخواساات مشااارکت در نمایشااگاه م ا کور اقاادام نمااوده و رعایاات کاماال مفاااد
آن را تعهد مينمایم.
تاریخ

نام و نام خانوادگي مدیر عامل

امضا

مهر شرکت

