
...مدیریت محترم شرکت 

باسالم

دم مضه                        بهما  اار  12الا  9تاریخ  از ردبسیت دبدی مدهگی  ددهفتمین دوره دممیشگیهی دپیی احتراما به  اتتضاهام مهس متها    

زه دم شرق کشوم بوده ب  اتتضاام میرتا   این  مایشگاه  یکس از معتبرترین  مایشگاه های این حو. دایر خواه  گردی نمرخشگر   بی  الملل  اشهد 

همچ هین ایهن مویه اد همنمها  بها  مایشهگاه                 . و قطب بازامیهابس  رهروو و دهادامح مضتهویح ایهن ده عش به  کشهومهای همبهوام مهس باشه 

برگهنام خواهه  شه  که  ایهن امهر مهس توا ه  م بهر به  ایبهاد بهازام و بهازدهس بیشهتری الهش شهرکتلای رعها  دم حهوزه                   ”چرم و نساای “

.د عش چاپ و بست  ب  ی گردد

. این شرکش از شما تالشگر و رعا  عرد  د عش چاپ  بست  ب  ی و تبلیغاح  الش مشامکش دم این  مایشگاه دعوح مس  مای 

:نام مدیر عامل  :  نام کامل شرکت 

:کد اقتصادی  :  محصوالت قابل عرضه / فعالیت 

:کد پست   : شناسه مل   :  شماره ثبت 

:ایمیل  :  نمابر  : تلفن 

:آدرس  :  وب سایت 

:ایمیل  : همراه  :  نام رابط 

:لطفا متراژ و مشخصات غرفه مورد نیاز را در یدول زیر مشخص فرمایید 

  مالیاح بر امزو ارنوده اضار  مس گردد9%امع ک  ااامه بلا غرر  امزی و میالس   مبلغ ب.

  متر مربع12هر پا   های اطراف   موکش   موش ایس   پرین برق   کتیب   ام شرکش   یک مین و دو د  لس مس باش  ب  ازای : غرر  ب  ی اتتا  امد شام.

 ب  شرکش های داخلس مس باش  ک  کایها و بر  های داخلس ما دم  مایشگاه معررس مس  مای  دررا مربوط میالس تعرر  های.

 خ ماح  مایشگاهس شام  کتاب  مایشگاه  دعوح از بازدی  ک   گا  متختتین  لوح یادبود  مایشگاه مس باش.

  غرر دمد  هنی   ک  50مینا  پیش پرداخش اولی

تبلیغاح مضیطسدمج آگلس دمکتاب  مایشگاه    اتپا سر  مایشگاهس      برگنامی تمی امهای تختتس:درخواست مشارکت بیشتر با 

:مشخصات شرکت کننده داخل  

(051)31519: تلفن 186پالک 1سید مرتض  -23وکیل آباد -وکیل آبادبلوار : مشهد

شرکتدبرسیزدهرش اودپیهس:   برگزار کننده نمایشگاه

www. eventsportal.ir  |   info@eventsportal.ir

16واحد، 6خیابان سمیه، بین مفتح ینوب  و بهار شمال ،  کوچه خوانساری، پالک : تهران

.دارمرا این شرکت از طریق ارسال دعوت نامه از طرف نمایشگاه متخصص کنندگان به دعوت بازدید تمایل 

خیممدحسن دزاو :دده شرشتدپررژ 

5049واخلی051-31519:دددددددددددتلف 
09018296264مقیدزاو ددددددددددد

فضای مورد نیاز 
(متر مربع)

هزینه تجهیزات استاندارد
(هر متر مربع)

فضای نمایشگاه 
تجهیزات استانداردبدون
(هر متر مربع)

غرفهنوع

میا 200.000 میا 1.200.000 یزیره و سه نما

میا 200.000 میا 1.100.000 یک نما و دو نما

نمایشگاهسایتوبدرمندرج)یاریقوانینوشرایطازاطالعبافوق،شرکتاالختیارتامنماینده/عاملمدیر....................................اینجانب
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The 7th Int’l Exhibition of 

PRINTING, ADVERTISING & 
PACKAGING EXPO

29 January - 1 February, 2019
Mashhad International Exhibition Center
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