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 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام 
           بدیهی است درصورت عدم تكمیل به موقع فرم در خواست مشارکت این شرکت هیچ )ثبت نام از طریق سایت تخصصی نمایشگاهتكمیل  *

 .(گونه مسئولیتی در قبال جانمایی و ثبت نام ندارد

 ارسال فیش بانكی وجه واریزی*

 کارت بازرگانی، جواز کسب یا پروانه تولید ،  گواهی کداقتصادی -کارت ملیتصویر *

 هزينه ثبت نام 
         13)حداقل متراژ  بمجهز به پانلهای اطراف ، روشنایی ، خروجی برق، دو عدد صندلی،یك عدد میز و نوشته سردر های سالن سرپوشیده:غرفه * 

 می باشند.( 13متر مربع و غرفه ها مضربی از 

 می باشد. ریال 101110111   % مالیات بر ارزش افزوده3 به ازای هر متر مربع با احتساب ی معمولیقیمت غرفه ها* 

 .باشدمی  ریال 103110111% مالیات بر ارزش افزوده   3یژه به ازای هر متر مربع با احتساب وقیمت غرفه های  * 

 می باشد.ریال  011،111% مالیات بر ارزش افزوده 3*قیمت غرفه فضای باز بدون تجهیزات به ازای هر متر مربع با احتساب 

   (131101111111112312006110IR)شماره شبا: کبانك ملی مجتمع آرمان پژوهان دانا   1112312006110شماره حساب:* 

 

 

 

 

 شرايط ثبت نام 
المللی استان اصفهان مندرج در وب سایت این شرکت مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاههای بین*  

www.Isfahanfair.ir  .می باشد 

                   ثبت نام از طریق سایت تخصصیمنوط به  فقط و ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله ثبت نام نهایی نبوده*

www.isfahanict.ir تایید ستاد برگزاری می باشد، بدیهی است تحویل غرفه پس از واریز وجه و تسویه حساب قطعی صورت می پذیرد .و 

      یچ عنوانه انجام می گردد و پس از آن جابجایی غرفه ها بهتوسط ستاد ثبت نام نمایشگاه  و اولویت ثبت نامجانمایی غرفه ها براساس * 

 امكان پذیر نیست.

 تحویل غرفه پس از واریز وجه و تسویه حساب قطعی صورت می پذیرد. *

 * مانده به تاریخ برگزاری نمایشگاه وجه ثبت نام به صورت کامل مسترد خواهد شد ، در غیر این صوورت   روز60 در صورت انصراف از نمایشگاه تا

 ثبت نام قطعی به حساب خواهد آمد و در صورت انصراف نیز وجهی بازگشت داده نخواهد شد.

 * تحت پوشش بیمه آتش سوزی ، انفجار و صاعقه می باشد ریال 0101110111مترمربع تا سقف  13هر . 

 * متر می باشد .  0/2حداکثر ارتفاع مجازجهت انجام غرفه سازی 

  غرفوه  در نمایشگاه ، تاًیید حسن انجام کار مجری از ستاد برگزاری اجباری موی باشود نومناً ارسوال طور       غرفه سازیدر صورت تمایل به انجام

و بووه آدرس ایمیوول   121-22212361نمایشووگاه جهووت ت ییوود امووورفنی بووه شووماره    پوویش از افتتووا  روز  21مووورد ن وور حووداقل سووازی

mes@isfahanfair.com ت الزم به ذکر اینكه هرگونه حادثه در زمان غرفه سازی با مسئولیت مشارکت کننده خواهد بود.الزامی اس

 توانید به صورت زیر عمل نمایید. در صورت تمایل به دریافت خدمات جانبی می
 13123261166و   13121032210- 121 -22210322 ره اقالم و تجهیزات و خدمات اجرایی غرفهاجا 

  121-22211101رزرواسیون هتل 

  13201201630صدای نمایشگاه 

    13126132030تبلیغات فضای داخلی سالن    

 

http://www.isfahanfair.ir/
http://www.isfahanfair.ir/
file://127.0.0.1/UsersData/exhibition/exhib.%20mokhaberat/forms/فرم%20ثبت%20نام%20پنجمین%20نمایشگاه%20مخابرات.docx
file://127.0.0.1/UsersData/exhibition/exhib.%20mokhaberat/forms/فرم%20ثبت%20نام%20پنجمین%20نمایشگاه%20مخابرات.docx
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 ئه در نمایشگاه اخدمات قابل ار محصوالت و
    

 فعالیت خود را مشخص فرمائید.            تولیدی           توزیعی             خدماتی -4

 نمایید.حوزه جغرافیایی خود را مشخص  -0

 بین المللی ............  شهر  ...............                      استان  ..............                   کشور ............                           

 زمینه فعالیت خود را اعالم فرمائید. -9

 

 

 

 اصلی ترین مجوزهای اخذ شده خود را ذکر فرمائید.  -1
 

                

 اطالعات مدیرعامل یا نماینده تام االختیار 
 

 مدیر عامل:                               نام و نام خانوادگی:                                                  سمت :                                             کد ملی

 

 تلفن همراه :                                                                  تلفن تماس:                                   کد اقتصادی:                                             نام غرفه :              

    

 تاریخ و امضاء :                    

 

   آدرس پستی: 

  

 کد پستی:                                                                                           پست الكترونیك:            
 

  صورت وضعیت مالی

 غرفه : محل            مبلغ هر متر مربع :                                          متراژ :                       

 مبلغ فیش :                   بانك :                                               شماره فیش پرداختی :                                           

 تونیح :              تاریخ :                                                            

  
 

ن  و مقررات نمایشگاه ..................................... مدیر عامل / نماینده تام االختیار شرکت .......................... با آگاهی کامل از قوانی* اینجانب 

 .تقانای شرکت در نمایشگاه فوق الذکر را دارم

 :تاریخ                                                                                                                                                               

 :امضا و مهر                                                                                                                                                             
 



 
 

 

 فرم الف
پنجمین نمایشگاه مخابرات،ارتباطات و صنایع وابسته م ثبت نامفر       

         

 54- 52 مرداد ماه 49

 ISF.ED.F09.00شماره سند :

تاریخ بازنگری :                     

41/20/4930 

 0از      9صفحه 

 

 طبقه دوم  -11ساختمان شماره -کوچه پنجم)کوچه شهید موذن صفایی( –بلوار دانشگاه -میدان آزادی -: اصفهان ستاد ثبت نام

  121- 22332333- 23تلفن :

 121-22212361پل تاریخی شهرستان   تلفن :  -: اصفهان محل برگزاری نمایشگاه

 

  


