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BAIEX 2020
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

تاریخ98/09/23:
شماره98/42/ 100:

"بسمه تعالی"
با سالم و احترام
ضمن عرض تشکر و آرزوی موفقیت شما در "یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ،عایق ها و ماشین آالت وابست ه" خواهشممد اسمت همر مه
سریعتر به مدظور لزوم انجام هماهدگی های الزم امور اجرایی نمایشگاه نسبت به نسبت به تکمیل و ارسال فرمهای اجرایی به شرح ذیل اق ام نمایی .
 -1به وب سایت رسمی نمایشگاه به آدرس www.ampex.irمراجعه نموده ( با کلیک پوستر ،سمت راست کلیه فرمها) نسبت به تکمیل فرمهای ذیل اقم ام
نموده و به شماره تلگرام )09120398226:ترجیحاً)  ،فکس  021-22564051و یا پست الکترونیکی info@ampex.irبه بخش اجرایی نمایشگاه ارسال
نمایی .
نام فرم

شماره

اختیاری  /اجباری

1

تعهد نامه ارزی –ویژه غرفه های بخش داخلی

اجباری-فوری(حداکثر تا تاریخ )98/09/28

2

درخواست درج اطالعات در ک اب نمایشگاه

اجباری -فوری(حداکثر تا تاریخ )98/09/28

3

تعهد نامه حراست

اجباری  -فوری(حداکثر تا تاریخ )98/09/28

4

درخواست کارت پارکینگ

اخ یاری (حداکثر تا تاریخ )98/10/05

5

درخواست کارت شناسایی)عکس پرسنلی نفرات با ذکر نام ایمیل گردد)

اجباری (حداکثر تا تاریخ )98/10/05

6

تعهد نامه تایید طرح غرف خود ساز (مخصوص غرفه ساز)

اجباری (حداکثر از تاریخ  98/10/17تا )98/10/24

7

درخواست انشعاب برق (مخصوص غرفه ساز)

اجباری (حداکثر از تاریخ  98/10/17تا )98/10/24

 -2درج اطالعات شرکتها در کتاب نمایشگاه بصورت متن فارسی و انگلیسی در دستور کار مجری می باش  ،خواهشمد است در فرم کتاب خود شمماره تلنمن
همراه م یر عامل شرکت با ذکر نام ایشان باالی فرم کتاب بصورت کامال درشت و خوانا بدویسی (الزامی است ).
 -3آگهی رنگی خود را جهت درج در کتاب نمایشگاه ( در صورتیکه وجه آن در فاکتور شما قی ش ه است ) به مدظور معرفی کاال ،خ مات ،کارخانه و یا سوابق
کاری خود و آگاهی هر ه بیشتر مشتریان با توانمد یهای آن مجموعه محترم مطابق سایز وزیری با ابعاد 17/5در  24/5با فرمتهای tiff-jpegقابل اپ
می باش ،با  Resolution 300آماده نمایی و ح اکثر تا پایان وقت اداری  98/10/05به پست الکترونیکی  info@ampex.irارسال فرمایی .
 -4خواهشمممد اسممت بمدظممور ارتبمما مسممتق یم و سممریم مسمماول امممور نمایشممگاهی و م م یرعامل محتممرم شممرکت بممه کانممال رسمممی نمایشممگاه بمما آدرس
http://t.me/baiex2019بپیون ی .
 -5در صورت تمایل به رزرو یک سانس کارگاه اموزشی و یا ثبت نام در کارگاهها خواهشمد است با ستاد برگزاری هماهدگ بنرمایی  ( .موضموعات و عدماوین
متعاقباً در کانال اعالم می گردد ).

تذکر مهم  :بمنظور پیشگیری از هرگونه خطای اح مالی چنانچه امکان تایپ فرمها برای ان میستر نمتی باشتد  ،متوارد درخواست ی را در
صفحه  wordتایپ نموده و ارسال نمایید  ،خواهشمند است از ارسال فرمها بصورت دست نویس و ناخوانا جدا ً اج ناب نمایید .
قبالً از توجهی که می فرمائ ی ،سپاسگزاری می نمای .

با احترام مج د  /م یر امور اجرایی

س اد برگزاری نمایشگاه
تلفن021- 22567291- 02122567142 :
فکس021- 22564051 :

واتساپ 09120398226
info@ampex.ir

www.ampex.ir

