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   م:فرم ثبت نا   

  در جدول ذیل در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد انگلیسیاطالعات فارسی و    

ت
رک

 ش
ت

عا
ال

اط
 

 نام کامل شرکت:

Company Name: 

 :Director نام مدیر عامل:

 :Brand Name  :برندنام 

   فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:

Field of Activity: 

 شماره ثبت: شناسه ملی: کد اقتصادی:

 پستی:کد  نمابر: تلفن:

  ایمیل: وبسایت:

   آدرس:

Address: 

ط
راب

 

 تلفن همراه:  نام و نام خانوادگی:

  ایمیل: تلفن ثابت:

فه
غر

ت 
عا

ال
اط

 

 سالن
نوع 

 غرفه

اجاره بهای هر 

مترمربع فضای 

 خام )ریال(

متراژ مورد 

 نیاز )مترمربع(

 :و تجهیزات استاندارد نمایشگاهیبندی نوع غرفه

 مکان نوع سازه
اجاره بهای هر 

 متر مربع

 ریال 300،000 های کناریغرفه اکتانورم

های جزیره غرفه اسپیس فریم

 فضای بازو 
 ریال 300،000

 ریال 600،000 فضای باز چادر نمایشگاهی

 باشد.می ی مشارکت کنندهسازی بر عهده غرفه
  

 فضای داخلی

یک نما و 

 دو نما
1،600،000  

سه نما و 

 جزیره
1،800،000  

  1،150،000 عادی فضای باز

 گردد.اضافه می مالیات بر ارزش افزوده %9مبلغ به جمع کل اجاره بها غرفه،  .1

موکت، پریز برق، شتتامل ستتازه، کتیبه ستتر در ،  استتتاندارد نمایشتتگاهی تجهیزات .2

 باشد.می متر مربع 18روشنایی استاندارد، یک میز و دو عدد صندلی به ازای هر 

باشتد که کاالها و برندهای های داخلی میهای ریالی صترفا مربو  به شترکتتعرفه .3

 نمایند.داخلی را در نمایشگاه معرفی می

کنندگان در کتا  الکترونیک خدمات نمایشتتگاهی شتتامل درال ات عات مشتتارکت .4

 باشد.دار و لوح یادبود مینمایشگاه، دعوت از بازدیدکنندگان متخصص، کارت غرفه

 باشد.الویت جانمایی بر اساس زمان ثبت نام و پرداخت هزینه غرفه می .5

ستاد برگزاری  .6 سا  از  سویه ح سا  کامل و دارا بودن برگه ت سویه ح صورت ت تحویل غرفه در 

 باشد.پذیر مینمایشگاه امکان

و  مشهدی المللساز موظف به رعایت دستورالعمل، قوانین و مقررات نمایشگاه بینپیمانکار غرفه .7

 باشد.نمایشگاه و پرداخت عوارض مربوته می برگزارکننده

واگذاری یا اجاره بخشی از غرفه به غیر، ممنوع بوده و در صورت مشاهده کل فضای غرفه پلمپ  .8

 خواهد شد.

هشتمین دوره نمایشگاه چاپ و عه کامل قوانین و مقررات اینجانب ........................................... مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت فوق با مطال

 باشم.)مندرال در وبسایت( و پذیرش آنها، بدینوسیله متقاضی دریافت غرفه و خدمات نمایشگاهی به شرح فوق می بسته بندی و صنعت کارتن

 

 مهر شرکت:                     تاریخ:                                              امضا:                         

 

 

 

 

 مشهد هشتمین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی و صنعت کارتن

 همزمان با نمایشگاه های تخصصی صنایع غذایی و تجهیزات هتلداری

 نمایشگاه بین المللی مشهد  _ 1398آذرماه  30لغایت  27

 

 واحد بازرگانی: آقای نقی زاده

  09018296264شماره تماس: 

 4200( داخلی 051) 31519تلفن : 

شرکت برساز رویداد پارسبرگزار کننده نمایشگاه:      

www. eventsportal.ir  |   info@eventsportal.ir 

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

  16، واحد6تهران: خیابان سمیه، بین مفتح جنوبی و بهار شمالی،  کوچه خوانساری، پالک 


