
  سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگري
  و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی

  محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران 1398بهمن ماه  26تا  23
  

  
  فرم اطالعات مشارکت کننده

  
حقوقی اطالعات شرکت  

 :Company Name  :نام شرکت

  :زمینه فعالیت

  

Field of activity: 

 :CEO name  :نام مدیرعامل

  :مدیرعامل همراه  :کد ملی مدیرعامل

  :کد اقتصادي  :شناسه ملی

  :فکس  :تلفن

  :ایمیل  :وب سایت

  :آدرس شرکت

  

Address: 

  :مسئول نمایشگاه همراه  :مسئول نمایشگاه

  

با اطالع کامل و پذیرش مقررات جاري نمایشگاه بدین وسیله تقاضاي .................................................. نماینده شرکت .............................................. اینجانب "
ریال ................................. ...................مالیات ارزش افزوده مبلغ % 9در نمایشگاه فوق الذکر را دارم که با احتساب ................... مترمربع غرفه با شماره ............ 

ــماره      ــاب ش ــه حس ــی ب ــیش پرداخت ــی ف ــبا    186943110586181را ط ــماره ش ــا ش ــارت   080630186904311058618001IRو ی ــا ک و ی
  ".دارم ارسال می 02189779270بانک انصار به نام شرکت دژکاویان ویرا پاژ را به شماره فکس  6273811093317680

  :ثبت نام یطشرا
حداکثر سه روز پس از رزرو غرفـه  ) پاژ یراو یانفقط در وجه شرکت دژ کاو( اصل چک یاوجه و  یزوار یششده و ف یلمالك ثبت نام، ارائه فرم تکم) الف

حساب اخذ  یهواست پس از تس یهیبد.) یسیدبنو یبانک یدرس يلطفا نام شرکت خود را رو. (گردد یواگذار م یرو بعد از آن غرفه رزرو شده به غ باشد یم
  .است یپاژ الزام یراو یانشرکت دژ کاو ییاجرا یرخانهاز دب ییدیهتا
 یچگونـه ه یشـگاه، جهت مشارکت در نما یضمنا اعالم آمادگ .وجه به طور کامل دارد یزرزرو غرفه و وار یخبه تار یمکان غرفه بستگ يواگذار یتاولو) ب
  .نماید ینم یجادا یمتقاض يبرا یحق
شامل درج اطالعات در  یشگاهیغرفه داران از امکانات و خدمات نما ي،شده در جدول زمانبند یینبعد از زمان تع یشگاهنما يها ال فرمدر صورت ارس) ج

  .شد هندبرخوردار نخوا... و ینگکارت پارک یی،سر درب، کارت شناسا یبه،کت یشگاه،نما یژهکتاب و
و شـرکت   یرانسازمان توسعه تجارت ا یندر چهار چوب قوان یشگاهیو مقررات نما یطشرا یهکامل کل یرشبه منزله پذ یشگاهثبت نام و حضور در نما) د

 دهاز آنها به عهده شرکت کننـ  یکهر یتعدم رعا یتپاژ بوده و مسئول یراو یانطرح شرکت دژ کاو يو مجر جمهوري اسالمی یالملل ینب هاي یشگاهنما
  .باشد یم

 مهر و امضا                  


