
 

 
 رانیفرش دستباف ا شگاهینما نهمینو  ستیب

 1401 شهریور ماه 6مرداد تا  31

 ایرانج.ا. های بین المللیمحل دائمی نمایشگاه

 بعدازظهر 4صبح تا  9ساعت بازدید: 

 

 

 2فرم ثبت نام شماره 
 

 

 

 

 

 

 نرخ تعرفه هر متر مربع متراژ تعرفه واگذاری فضای  نمایشگاهی به ازاء هر متر مربع
جمع کل به 

 ریال
 تعرفه واگذاری هر متر مربع فضای نمایشگاهی در داخل سالن سرپوشیده )خودساز(

 شامل : زمین ) فاقد هرگونه تجهیزات غرفه ، برق و موکت (  
 متر مربع( 25)حداقل متراژ  غرفه 

 
  ریال 2/420/175

میز ، فنور متعار، نمایشگاهی شامل موکت کف غرفهساخته پیشبا تجهیزات ساخت غرفه هزینه 
 یک عدد پریز برق، کتیبه نویسی،وصندلی

 
  ریال 000/100/1

 نمایشگاهی ) به ازاء هر متر مربع فضای نمایشگاهی( خدمات تعرفه

 پروتکل اتوبوس + خدمات +فنی ناظر +مصرفی برق+ پارکینگ+  بازدیدکنندگان  نام ثبت: شامل

 خددمات+ مددنی مسئولیت و سوزی آتش بیمه+ راهرو موکت+ برقی ماشین +ایمنی و بهداشتی

 ،.............محیطی تبلیغات و دعوت کارت+ یتبلیغات

 

  ریال 1/996/898

  ریال 000/025/4 ( غرفهاختصاصی ) به ازاء هر  وب صفحات هزینه

   افزوده ارزش بر اتیمال%  9

   مبلغ کل پرداختی به ریال

 

های مربوط به می فرمتما ا تکمیلب ......................................تام االختیار شرکت  مدیر عامل/ نماینده .......................... اینجانب

 ، تقاضای مشارکت در نمایشگاه را دارم.مشارکت در نمایشگاه و پذیرش کامل مقررات مندرج در سایت برگزار کننده

 

 متقاضی: مهر و مضاءا                                                                   1401  /      /     قرارداد عقد تکمیل فرم و تاریخ

 

 شرکت تجارت پیشگان راه آرمان 

 سـتاد برگـزاری نمایشگاه 

    22662801    -  22662803تلفن:   

 22662804تلفکس:       

 طبقه فوقانی-43های بین المللی ج.ا. ایران، سالن نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه  

info@armanfairs.ir Email:          /          web: www.armanfairs.ir 
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 به التین:نام شرکت )کتیبه سر در غرفه(  به فارسی: نام شرکت )کتیبه سر در غرفه(

 :نام نماینده :نام و نام خانوادگی صاحب جواز

 :شماره موبایل نماینده شماره موبایل مدیر عامل:

 محل کار: نمابر تلفن محل کار:

 محل عضویت تشکل مربوطه: کد پستی:

 شماره شناسه ملی/ کد ملی: شماره و تاریخ اعتبار عضویت:

  اقتصادی: کد  

 :نشانی محل کار

Website: Email: 

 نوع فعالیت )تولید( و یا سبك فرشی که در نمایشگاه عرضه می شود:

                   

 ............... مترمربعمتراژ درخواستی :  

 

ات د اطالعکلیه اطالعات و مقررات مندرج در این فرم به دقت مطالعه و تکمیل شد؛ ضمن قبول و پذیرش کلیه شرایط و مقررات و تایی

 فوق درخواست مشارکت در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران را دارم.

 

 مضاء و مهرا                                                                                                                                                       

 اریخت                                                                                                                                                           
 

 

 شرکت تجارت پیشگان راه آرمان 

 سـتاد برگـزاری نمایشگاه 

 22662804کس:   تلف      22662801    -  22662803تلفن:   

 بقه فوقانیط-43ایران، سالن های بین المللی ج.ا. نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه  
info@armanfairs.ir Email:          /          web: www.armanfairs.ir   

 


