
مدیریت محترم
با سالم ،

رسانداحتراما به استحضار می 
و صنایع وابسته گردشگری المللیبین پانزدهمین نمایشگاه 

ت لذا خواهشمند است در صورت تمایل به مشارک. برگزار می شودمشهد المللیمحل نمایشگاه بین در 1397شهریور ماه 15الی 11در تاریخ 
ارسال فرمایید051–31519در نمایشگاه ، فرم ذیل را با دقت تکمیل نموده و به شماره 

:مشخصات شرکت کننده داخلی 

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

051-31519: اطالعات بیشتر کسب 

The 15Th International Exhibition of Tourism & Related Industries - Mashad International Exhibition Center

( 021)40882014: تلفن 16تهران،خیابان سمیه، بین بهار  و مفتح، خیابان خوانساری، ساختمان فراز، طبقه چهارم، واحد 
(051)31519:  تلفکس186پالک 1سید مرتضی 23بلوار وکیل آباد مشهد، 

برساز رویداد پارسشرکت : کننده برگزار 

:درخواست مشارکت بیشتر با 
نمایشگاهی         برگزاری سمینارهای تخصصی         درج آگهی در کتاب نمایشگاه         تبلیغات محیطیاسپانسر

: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  :  رابط نام 

تجهیزات غرفه استاندارد (متر مربعهر )نمایشگاهیفضای خام  (متر مربع)فضای مورد نیاز  غرفهنوع

ریال200.000

ریال1.100.000 غرفه یک نما–داخل سالن فضا  و خدمات نمایشگاهی در

ریال1.150.000 غرفه دو نما–داخل سالن فضا  و خدمات نمایشگاهی در

ریال1.200.000 غرفه سه نما–داخل سالن فضا  و خدمات نمایشگاهی در

ریال1.300.000 جزیره–داخل سالن فضا  و خدمات نمایشگاهی در

ریال700.000 فضا و خدمات نمایشگاهی در فضای باز 

رش و پذی( مندرج در وب سایت نمایشگاه ) شرایط و قوانین جاری نماینده تام االختیار شرکت فوق با اطالع از / مدیر عامل ..................................اینجانب
.را دارمشهدآنها ، بدینوسیله درخواست غرفه با مشخصات تعیین شده در جدول باال در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته م

، 6037991899970671و شماره کارت 0357100767007به شماره حساب ............ مورخ .............. ریال طی فیش واریزی شماره .....................ضمنا مبلغ 
.  بانک ملی به نام شرکت برساز رویداد پارس واریز نموده که به پیوست ارسال می گردد

:مهر شرکت :                                                امضا :                                                     تاریخ 

 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد9%به جمع کل اجاره بها ارزی و ریالی مبلغ.
 متر مربع12هر ازای، روشنایی ، پریز برق ، کتیبه نام شرکت ، یک میز و دو صندلی می باشد به موکتپانل های اطراف ، : غرفه بندی استاندارد شامل.
 های ریالی صرفا مربوط به شرکت های داخلی می باشد که کاالها و برندهای داخلی را در نمایشگاه معرفی می نمایندتعرفه.
خدمات نمایشگاهی شامل درج لوگوی مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه، دعوت از بازدید کنندگان متخصصین، لوح یادبود نمایشگاه می باشد.
 درصد هزینه کل غرفه50میزان پیش پرداخت اولیه

09018296232سرکار خانم سلیمانی  :   مدیر پروژه
5032-5045:      داخلی 


