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محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

فرم شماره( )1فرم ثبت نام
فارسی:

کد اقتصادی/شماره ملی :

التین:

شماره ثبت  /کد ملی :

نشانی دفتر

فارسی:

کد پستی 01رقمی:

مرکزی

التین :

نام شرکت

تلفن :

دورنگار :

پست الکترونیکی :

کد:

کد:

پایگاه اینترنتی :

فارسی :

نام مدیر عامل
اجاره غرفه ریالی
(کاالهای تولید داخل)

نام نماینده تام االختیار:

التین:

تلفن همراه نماینده:

شماره همراه مدیر عامل:

---جزیره ها هر متر مربع 2/011/111ریال  %9 +مالیات بر ارزش افزوده ---غرفه های با تجهیزات استاندارد نمایشگاهی (حداقل  22مترمربع)  ،هر متر مربع 2/011/111ریال  %9 +مالیات بر ارزش افزوده----مترمربع فضای باز نمایشگاهی بدون تجهیزات (حداقل  01متر مربع ) ← هر متر مربع  %9 +2/ 111/111مالیات بر ارزش افزوده

اجاره غرفه ارزی
(کاالهای

.............متر مربع فضای سرپوشیده با پارتیشن بندی نمایشگاهی (حداقل متراژ 22متر مربع) ← هر متر مربع  221یورو  %9 +مالیات بر ارزش افزوده
............متر مربع فضای سرپوشیده بدون پارتیشن بندی نمایشگاهی (حداقل  01متر مربع) ← هر متر مربع  201یورو  %9 +مالیات بر ارزش افزوده
............متر مربع فضای بازبدون تجهیزات (حداقل  01متر مربع) ← هر متر مربع  211یورو %9 +مالیات بر ارزش افزوده

خارجی)
زیر گروه تخصصی

فارسی:

محصوالت یا
خدماتی که
عرضه خواهد شد

التین :

نکات بسیار مهم

* بدیهی است اولویت جانمایی بر اساس زمان واریز کامل وجه غرفه وامکانات فنی خواهد بود.
* نظر به اینکه کتاب رسمی نمایشگاه بر اساس اطالعات ارائه شده در این فرم تهیه می شودلطفاًدر تکمیل این فرم دقت فرمایید.
*اکیداً متذکر می شود شرکتهایی که در بخش داخلی و به صور ت ریالی ثبت نام نموده اندمجاز به نمایش کاالهای خارجی ویا تبلیغات،نصب بنر،پخش
کاتالوگ،ارائه کارت ویزیت و ....که در آنها به هر شکل تبلیغ یا اسم خارجی باشدنیستندودرصورت تخلف برابرمقررات شرکت سهامی نمایشگاهها هزینه غرفه بر
اساس تعرفه تعرفه های ارزی نمایشگاه دریافت خواهد شد.
*متقاضیان ثبت نام در بخش داخلی می باید یکی از موارد مورد نیاز شامل پروانه تولید ویا پروانه بهره برداری،موافقت اصولی،پروانه مونتاژکاری،جواز کسب
معتبرکارگاهی وسایر مدارکی که نشانگر تولید داخلی کاال باشد را ارائه نمایند.
*لطفاً قبل ازتکمیل پرسشنامه،اطالعات وشرایط اولیه مشارکت در نمایشگاه وقوانین ومقررات شرکت سهامی نمایشگاههای ج.ا ایران را که خالصه ای از آن در پشت صفحه

نحوه ثبت نام

درج گردیده و به صورت کامل در سایت اینترنتی این شرکت به نشانی  www.ampex.irنیز قابل رویت می باشد به دقت مطالعه فرمایید.
برای ثبت نام اولیه الزم است کل مبلغ اجاره فضای درخواستی به حساب شماره 812-212-288228-1بانک پاسارگاد شعبه احتشامیه به نام شرکت
آسیاپاسارگادخاورمیانه واریزشود.
لطفاً پس از واریز وجه،اصل فیش واریزی بانکی به همراه فرم (ممهور به مهر شرکت) از طریق فکس  281-883325328یا پست الکترونیکی  info@ampex.irیا
تلگرام شرکت با شماره  20182502882 :ارسال فرمایید.به فرمهای بدون مهر و امضاءترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت آسیا پاسارگاد
تلفن)120(22026290-22026022 :
سایت اینترنتی

www.ampex.ir

پست الکترونیکیinfo@ampex.ir :

کلیه اطالعات و مقررات مندرج وب سایت رسمی(  )www.ampex.irنمایشگاه
مطالعه شده و ضمن قبول کامالً اختیاری وپذیرش کلیه شرایط و مقررات ،درخواست
مشارکت در نمایشگاه دارم.

نام ونام خانوادگی مدیر عامل
مهر و امضاء

