« به نام رب جمیل »

شرکت ستـاره درخشان آسمان نقش جهـان
مجری چهارمین نمایشگاه ملزومات ،تشریفات و تسهیالت ازدواج

شماره............................ :
تاریخ............................. :
پیوست.......................... :

چهارمین نمایشگاه ملزومات ،تشریفات و تسهیالت ازدواج
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

 18لغایت  23اردیبهشت ماه 1398

*از اطالعات مندرج در این فرم در تمامی مراحل استفاده خواهد شد .لذا در ثبت اطالعات دقت کامل را داشته باشید.
Company Name:
نام شرکت/فروشگاه: .../
Name of Director:

نام مدیرعامل/مسئول: .../

Field of Activity:

زمینه فعالیت:
نشانی شرکت.......................................................................................... :
.....................................................................................................................
کد اقتصادی:

شناسه ملی:

تلفن:

نمابر:

Address: ............................................................................................................
............................................................................................................... ...................
Email:
Website:

نام نماینده تام االختیار:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

متن سردرب غرفه به فارسی و انگلیسی:
جدول قیمت اجاره بهای
فضاهای نمایشگاهی

فضای سرپوشیده غرفه ویژه

 2/700/000ریال به ازای هر مترمربع  % 9 +مالیات بر ارزش افزوده

فضای سرپوشیده غرفه معمولی

 2/500/000ریال به ازای هر مترمربع  % 9 +مالیات بر ارزش افزوده

فضای باز

 1/500/000ریال به ازای هر مترمربع  % 9 +مالیات بر ارزش افزوده

*فضاهای سرپوشیده غرفه های ویژه فاقد هر گونه سازه نمایشگاهی بوده و مشارکت کننده ملزم به غرفه سازی حداقلی است.
*در فضاهای سرپوشیده غرفه های معمولی و همچنین فضای باز می توان از سازه های نمایشگاهی استفاده نمود که در این صورت مبلغ  200/000ریال به ازای هر
مترمربع به مبالغ فوق الذکر اضافه و محاسبه خواهد شد( .غرفه های دور سالن)
*فضای نمایشگاهی (غرفه ها) مجهز به روشنایی متعارف ،خروجی برق  220ولت و موکت نمایشگاهی می باشد.

نوع فضای مورد درخواست
جدول ثبت درخواست
فضای نمایشگاهی مورد نیاز

حداقل متراژ مجاز

 فضای سرپوشیده غرفه ویژه

 36مترمربع

 فضای سرپوشیده غرفه معمولی با سازه های نمایشگاهی
 فضای سرپوشیده غرفه معمولی بدون سازه های نمایشگاهی

 12مترمربع

 فضای باز با سازه های غرفه معمولی
 فضای باز بدون سازه های نمایشگاهی

 48مترمربع

متراژ مورد درخواست

 ..............................مترمربع

*جهت تکمیل ثبت نام الزم است پس از انتخاب فضای مورد درخواست ،مبلغ اجاره غرفه را به طور کامل به حساب شماره 5624548479
نزد بانک تجارت شعبه شیخ صدوق اصفهان ،و یا شماره شبا  IR 920180000000005624548479به نام شرکت ستاره درخشان آسمان
نقش جهان ،واریز نموده ،سپس اصل فیش واریزی را همراه با اطالعات کامل به شرکت ستاره درخشان آسمان نقش جهان تحویل نمایید.
نکته مهم  :این قرارداد به هیچ عنوان قابل فسخ نمی باشد و بدون مهر و امضاء شرکت ستاره درخشان آسمان نقش جهان فاقد اعتبار می باشد.
اینجانب  ...............................مدیرعامل  /نماینده تام االختیار شرکت  ..............................در تاریخ  ،139.... / ..... / .....با آگاهی و قبول کلیه اطالعات و مقررات مندرج در این صفحه
و همچنین فرم قوانین و مقررات جاری نمایشگاه ،ضمن قبول و پذیرش کلیه شرایط و مقررات ،با امضاء و مهر در ذیل این فرم و تمامی صفحات ،درخواست مشارکت در
چهارمین نمایشگاه ملزومات ،تشریفات و تسهیالت ازدواج وابسته اصفهان را دارم.
مهر و امضاء شرکت ستاره درخشان آسمان نقش جهان

اصفهان – خیابان وحید – نبش خیابان حسین آباد – مجتمع تجاری ،اداری عسگری – طبقه  1واحد 2
03136262139-09133198689
 :03136202517فکس

info@sedaan.ir

www. sedaan.ir

www.ezdevajshow.ir

مهر و امضاء

