
 

 

  
  

  ،یزات آشپزخانه هاي صنعتی، هتلتجهینمایشگاه تخصصی 
  (Royal Kitchen)و صنایع وابسته  یشاپ ، کافییرستوران
  (June 2019 14-12) 98 خرداد ماه 24الی  22

  23الی 17ساعت بازدید 
  فرم درخواست مشارکت 

  : ...............................................................نام شرکت
                                                

Company Name:.................................... 
                                                
  

  :CEO name  :نام مدیرعامل
  :ID number  :کد ملی مدیرعامل

  :Tell  :تلفن همراه مدیر عامل
  :Field of activity  :زمینه فعالیت

  :National ID  :شناسه ملی
 :Economic code  :کد اقتصادي

  :Tell  :تلفن
  :Fax  :نمابر

  :Address  :آدرس
 :http  :وب سایت/ ایمیل 

    ):مسئول غرفه(نام رابط 
  :Tell  :تلفن همراه

  
یشگاه بدین وسیله تقاضاي با اطالع کامل و پذیرش مقررات و شرایط جاري نما............................................. نماینده شرکت ............................................... اینجانب 

بـه حـروف   (ریـال  ............................................ س نـرخ بسـته انتخـابی    کـه مبلـغ مشـارکت براسـا    ه در نمایشگاه فـوق الـذکر را دارم   مترمربع غرف.......... ......
و یا شماره شبا  1869-43-11058618-1به حساب شماره در زمان عقد قرارداد به صورت نقدي % 50باشد که  می) ریال.......................................................... 

080630186904311058618001IR  را بـه شـماره    پرداخت و فیش واریزي دژکاویان ویرا پاژبه نام  انصاربانک  6273-8110-9331-7680و یا کارت
تسـویه حسـاب    10/3/97الباقی تا پیش از برگزاري نمایشگاه و حداکثر تا تاریخ % 50و  ارسال 02189779270و یا شماره فکس  09363692241تلگرام 

  .خواهد شد
  

  :ثبت نامشرایط 
حـداکثر سـه روز پـس از رزرو غرفـه     ) فقط در وجه شرکت دژ کاویان ویـرا پـاژ  (مالك ثبت نام، ارائه فرم تکمیل شده و فیش واریز وجه و یا اصل چک) الف
پـس از تسـویه حسـاب اخـذ     بدیهی اسـت  .) لطفا نام شرکت خود را روي رسید بانکی بنویسید. (گردد باشد و بعد از آن غرفه رزرو شده به غیر واگذار می می

  .تاییدیه از دبیرخانه اجرایی شرکت دژ کاویان ویرا پاژ الزامی است
  .تایید و ارسال فرم قوانین و مقررات نمایشگاه و شرکت دژ کاویان ویرا پاژ الزامی است) ب
ضـمنا اعـالم آمـادگی جهـت مشـارکت در نمایشـگاه،       . باشد می پیش پرداخت نمایشگاهو واریز وجه  عقد قرارداداولویت واگذاري غرفه بستگی به تاریخ ) ج

  .نماید هیچگونه حقی براي متقاضی ایجاد نمی
و حضور در نمایشگاه به منزله پذیرش کامل کلیه شرایط و مقررات نمایشگاهی در چهار چوب قوانین سازمان توسعه تجارت ایران و مجاري طرح ثبت نام ) د

  .باشد ه و مسئولیت عدم رعایت هریک از آنها به عهده شرکت کننده میشرکت دژ کاویان ویرا پاژ بود
  .باشد هاي واگذار شده به دبیرخانه نمایشگاه بابت مبلغ قرارداد می مشارکت کننده متعهد به پرداخت و وصول تمامی چک) هـ
  

  :مهر و امضاء                               :      /      /   تاریخ: ............................................ سمت متقاضی


