به نام خدا

فرم درخواست مشارکت در
 72مین نمایشگاه بین المللی

مواد شوینده ،پاك کننده ،بهداشتی ،سلولزي و ماشین آالت وابسته
 1تا  4اردیبهشت ماه 1911
محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران
لطفاً اطالعات درخواستی را به صورت کامل و صحیح درج نمایید:
 نام کامل شرکت  ……………………………… :زمینه فعالیت (الزامی) )……….....................….………………………….………( :
 تولید کننده

 وارد کننده ( :نمایندگی محصوالت خارجی )

متراژ مورد نیاز  …… :متر مربع

 داخل سالن  فضاي باز

 متفرقه ( :لطفاً ذکر فرمایید)… ….............…….…..…….…………… :
تلفن  ……………….……… :نمابر )… …..….....……......………… :

 ایمیل )www.….……....….....…….........………………...( )……………………………..… @ ………...…………………… ( :
 نام نماینده تام االختیار  ….......……………… :سمت  .………………… :تلفن همراه ……………………….……….……… :
آدرس پستی دفتر مرکزي...................................................................................................................................................................................

نکات مهم:
√ مسئولیت ثبت نام و جانمایی متقاضیانی که در مهلت مقرر مراجعه ننموده اند برعهده ستاد برگزاري نمایشگاه نمی باشد.
√ تکمیل و ارسال این فرم به منزله ثبت نام در نمایشگاه نمیباشد ،ثبت نام قطعی موکول به جانمایی و پرداخت  %111هزینه هاي غرفه و خدمات
جانبی آن حداکثر 27ساعت پس از دریافت فاکتور علی الحساب خواهد شد.
√ کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت بایستی حداقل تا  91روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسماً بصورت مکتوب به برگزارکننده اعالم گردد ،در
اینصورت پس از کسر  %11از مبالغ واریزي ،برگزارکننده نسبت به استرداد  %11مابقی اقدام خواهد نمود،در فاصله زمانی کمتر از  91روز تا
زمان افتتاح نمایشگاه ( ،)11/7/1به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نیست و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه
هیچگونه وجهی مسترد نمی گردد و غرفه مذکور به سایر متقاضیان نیز واگذار خواهد شد.

o
o

متقاضیان استفاده ازخدمات اسپانسري از اولویت درثبت نام برخوردار می باشند ،در صورت تمایل به استفاده ازاین فرصت بعنوان حامی
نمایشگاه ،لطفا"  بزنید ( .جانمایی منوط به انتخاب نوع اسپانسري و پرداخت هزینه هاي آن می باشد).
متقاضیانی که تمایل دارند در غرفه ي سال قبل خود جانمایی شوند ،لطفاً این قسمت را  بزنید.
"آخرین فرصت جهت تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت  19/11/11می باشد ".
خواهشمند است پس از تکمیل به شماره تلفکس) 70411117- 1داخلی ( 114و یا به آدرس ایمیل  marketing@spnco.net :ارسال فرمایید.

مهر و امضاء متقاضی

