فرم درخواست مشارکت در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی قیر و آسفالت ،عایق ها و ماشین آالت وابسته  29آبان الی  2آذر ماه 1401
لط فا اطالعات خود را در فرم تایپ فرمایید (برای پرکردن فرم ،نیاز به نرم افزار  Adobe Acrobat Pro DCمی باشد) سپس فایل  PDFرا ذخیره نموده و
به آدرس ایمیل  info@ampex.irو یا شماره واتسآپ  09120398226ارسال نمایید .الزم است فرم تکمیل شده با مهر و امضاء به همراه مدارک الزم به
ستاد برگزاری ارایه گردد.
مشخصات شرکت
نام کامل شرکت (فارسی)
نام کامل شرکت (التین)
زمینه فعالیت (نوع کاال و خدمات):

نام تجاری محصول:
شماره ثبت شرکت:

شناسه ملی شرکت:

کد اقتصادی  12رقمی:

کد پستی:

شماره تلفن با درج کد شهر:

شماره فاکس با درج کد شهر:

آدرس کامل پستی:

مشخصات مدیرعامل
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
آدرس اینستاگرام:

تلفن همراه مدیر عامل:

مشخصات نماینده تام االختیار – مسئول ثبت نام
نام و نام خانوادگی:

سمت:

تلفن همراه مسئول ثبت نام:

باتوجه به اینکه اطالع رسانی از طریق سامانه پیامک انبوه صورت می گیرد الزم است تا شماره ارایه شده
از قابلیت دریافت پیامک انبوه برخوردار باشد.
آدرس اینستاگرام:

آدرس ایمیل جهت دریافت کد کاربری و گذر واژه:

متراژ تقریبی مورد نیاز
متراژ تقریبی داخل سالن (با پارتیشن بندی)

نوع مشارکت:

مترمربع

متراژ تقریبی داخل سالن (بدون پارتیشن بندی)

مترمربع

متراژ تقریبی (فضای باز)

مترمربع

تولیدکننده داخلی□ واردکننده□ دارای نمایندگی از شرکتهای خارجی□ تحت لیسانس□ دانش بنیان□ استارتآپ□

زمینه فعالیت (انواع کاال و خدمات):

عالقهمند به مشارکت در کدامیک از برنامه های جنبی نمایشگاه فوق هستید؟
نشستهای □ B2Bکنگره تخصصی□
برنامههای تبلیغاتی□ بستههایاسپانسرینگ □

مایل به ساخت و ساز غرفه □ و یا انجام غرفه سازی مدوالر ویژه □

همایشهای تخصصی□

کارگاههای آموزشی□

توسط برگزارکننده هستم.

اینجانب  .....................................نماینده تام االختیار شررررکتزسرررازمان  .....................................با علم به قوانیر و موررات و دسرررتورال ملهای اجرایی عمومی
نمایشگاهها و ت هد به رعایت پروتکلهای بهداشتی موابله با کرونا ،نسبت به انجام ثبتنام در نمایشگاه اقدام مینمایم.
مهر و امضای مشارکتکننده:
سمت:
تاریخ تکمیل فرم:
مدارک مورد نیاز :تکمیل فرم ثبت نام ،کپی پروانه بهره برداری ،کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت ،کپی کارت ملی مدیرعامل و بروشور یا
کاتالوگ
با تشکر
ستاد برگزاری نمایشگاه
ستاد برگزاری نمایشگاه
تلفکس 02122567291 – 02122768576 :همراه09120398226 :
www.ampex.ir info@ampex.ir

