اولین نمایشگاه بازاریابی ،تبلیغات و مدیریت کسب و کار
 16تا  19مرداد 1398
« فرم ثبت نام حضور در نمایشگاه »
مشخصات شرکت کننده:
نام شرکت/سازمان/اداره:
تلفن همراه :

نام مدیرعامل/رییس/مدیر:
دورنگار:

تلفن:

تلفن همراه:

نام و نام خانوادگی مسوول غرفه:
عنوان سردرب غرفه :
شماره پیگیری فرم ثبت نام مشارکت کنندگان :

* غرفه درسالن سرپوشیده با تجهیزات متعارف شامل(موکت کف  ،پانل بندی  ،میز  ،دو عدد صندلی  ،پریز برق ،کتیبه نویسی) می باشد:
نوع غرفه

اجاره بهاء غرفه

متر

به ازاء هرمترمربع

مربع

گروه A

 1.600.000ریال

گروه B

 1.450.000ریال

شماره غرفه

غرفه در فضای باز
در خارج از سالن ها
 770.000ریال

*موارد قابل توجه :

 ) 1در صورت انصراف شركت كنندگان به هر دليل تا يک هفته قبل از افتتاح نمايشگاه  %50از مبلغ كل اجاره بهاءی غرفه به عنوان خسارت 
دريافت و مابقي به مشاركت كننده بازگشت داده خواهد شد و در صورت عدم رعايت مدت مقرر در اين بند كليه مبلغ پرداختي 
به عنوان خسارت به برگزار كننده تعلق خواهد گرفت و هيچ گونه استردادی انجام نخواهد شد.
 )2به مبالغ اعالم شده  ( %9مالیات بر ارزش افزوده) اضافه خواهد شد 
 )3مشاركت در نمايشگاه تابع شرايط و مقررات شركت نمايشگاههای بين المللي استان اصفهان خواهد بود 
 )4ثبت نام نمايشگاه از طريقسايت  BUSINESSEXPO.IRو يا ISFRTFAIR.IRصورت مي گيرد.
 )5ارايه مدارک معتبر و مجوزهای مربوط به كاال يا خدمت برای حضور مشاركت كننده در نمايشگاه الزامي مي باشد.
 )6هزينه مربوط به غرفه  ....................................ريال  %9 +ماليات بر ارزش افزوده  = .....................................جمع كل مبلغ  ...............................................ريال
طي فيش شماره  ..........................................................در تاريخ  ...................................به شماره حساب  5126794بانک رفاه به شماره شبا
IR-640130100000000005126794به نام مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان واريز و فيش واريز ضميمه فرم درخواست مي باشد.
 )7اينجانب  ......................................نماينده شركت/سازمان  .....................................................با اطالع كامل و پذيرش مقررات و شرايط عمومي نمايشگاه
بين المللي استان اصفهان بدينوسيله نسبت به دريافت  ................متر مربع فضای نمايشگاهي در سالن  ............................به شماره غرفه ...........................

نسبت به ثبت نام در اولين نمايشگاه بازاريابي ،تبليغات و مديريت كسب و كار اقدام مي نمايم.


نام و نام خانوادگي
مهر و امضا

