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در محا  بهمن ماا  12الی 9تاریخ ازهفتمین دوره نمایشگاه چاپ، تبلیغات، سالنامه و نشر رومیزی مشهد به استحضار می رسااد،  احتراما 

زه در شرق کشور بوده به استحضار میرساد، این دمایشگاه  یکی از معتبرترین دمایشگاه های این حو. گردی،دایر خواه، بین المللی مشهد نمایشگا   

همچناین ایان رویا،اد همنماا  باا دمایشاگاه هاای         . و قطب بازاریابی  فروش و صادارت محصوالت این صنعت باه کشاورهای همااوار مای باشا،

در برگنار خواه، ش، که این امر می تواد، منار به ایااد بازار و بازدهی بیشتری جهت شرکتهای فعال”چرم و نساجی“و ”بانک، بورس و بیمه“

.حوزه صنعت چاپ و تبلیغات گردد

. می دمای،دعوت دمایشگاه چاپ  بسته بن،ی و تبلیغات  جهت مشارکت در این این شرکت از شما تالشگر و فعال عرصه صنعت 

:نام مدیر عامل  :  نام کامل شرکت 

:کد اقتصادی  :  محصوالت قابل عرضه / فعالیت 

:کد پستی  : شناسه ملی  :  شماره ثبت 

:ایمیل  :  نمابر  : تلفن 

:آدرس  :  وب سایت 

:ایمیل  : همراه  :  نام رابط 

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

 مالیات بر ارزش افنوده اضافه می گردد9%جمع ک  اجاره بها غرفه ارزی و ریالی   مبلغ به.

  متر مربع12هر پاد  های اطراف   موکت   روشنایی   پرین برق   کتیبه دام شرکت   یک مین و دو صن،لی می باش، به ازای : غرفه بن،ی استاد،ارد شام.

 به شرکت های داخلی می باش، که کاالها و برد،های داخلی را در دمایشگاه معرفی می دماین،صرفا مربوط ریالی تعرفه های.

،خ،مات دمایشگاهی شام  کتاب دمایشگاه  دعوت از بازدی، کنن،گا  متخصصین  لوح یادبود دمایشگاه می باش.

 غرفهدرص، هنینه ک  50مینا  پیش پرداخت اولیه

تبلیغات محیطیدرج آگهی درکتاب دمایشگاه    اسپادسر دمایشگاهی      برگناری سمینارهای تخصصی:درخواست مشارکت بیشتر با 

:مشخصات شرکت کننده داخلی 

The 7th Int’l Exhibition of 

PRINTING, ADVERTISING & 
PACKAGING EXPO

29 January - 1 February, 2019
Mashhad International Exhibition Center

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

شرکت برساز رویداد پارس:   برگزار کننده نمایشگاه

www. eventsportal.ir  |   info@eventsportal.ir

16واحد، 6خیابان سمیه، بین مفتح جنوبی و بهار شمالی،  کوچه خوانساری، پالک : تهران

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

خانم حسین زاده:  مدیریت پروژه

5049داخلی051-31519:           تلفن
09018296264نقی زاده           

فضای مورد نیاز 
(متر مربع)

هزینه تجهیزات استاندارد
(هر متر مربع)

فضای نمایشگاهی
تجهیزات استانداردبدون

(هر متر مربع)
غرفهنوع

ریال200.000 ریال1.200.000 جزیره و سه نما

ریال200.000 ریال1.100.000 یک نما و دو نما

نمایشگاهسایتوبدرمندرج)جاریقوانینوشرایطازاطالعبافوق،شرکتاالختیارتامنماینده/عاملمدیر....................................اینجانب
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