
 

 

 

 فرم درخواست مشارکت کننده
 

 مشخصات شرکت کننذه )لطفاً کلیه اطالعات را تکمیل و خوانا بنویسیذ(. -1
 

 هسئَل پیگیری ًوبیطگبُ:     ًبم ضرکت ًبم هذیرعبهل

 تلفي:       ًطبًی:

 تلفي ّوراُ هسئَل پیگیری:       دٍرًگبر:

 ضوبرُ هلی:      کذ اقتصبدی:

 کذهلی هذیرعبهل:
Web site :                                             Email :                              Telegram/whatsapp: 

 

 زمینه فعالیت: -2
 

  تَلیذ کٌٌذُ تجْیسات آضپسخبًِ صٌعتی ٍ لَازم قٌبدی     ضرکت تَلیذ چبی ٍ دهٌَش

     تَلیذ کٌٌذُ تجْیسات کبفی ضبح  ضرکت تَلیذ آة هیَُ ،دٍغ ، ضیر، هبالطعیرًٍَضبثِ ٍ...

      تَلیذ هبضیي آالت ًَضیذًی   ّبی گیبّی ٍ ًَضیذًی ضرکت تَلیذی آة هعذًی

     تَلیذ کٌٌذُ تجْیسات   ضرکت تَلیذی در زهیٌِ قَُْ ٍ هطتقبت

    تت ٍ ًطریبت ٍ سبیت تخصصیک    ٍاردکٌٌذُ ٍ یب ًوبیٌذُ اًحصبری

   تَلیذ کٌٌذُ تجْیسات رستَراى ٍفست فَد     تَلیذ کٌذُ تجْیسات ّتل
 

 غرفه در سالن سرپوشیذه  -3
 

 هٌع غرفى
اجاره ةًاء ةى ازاء ير 

 محرمرةع)ریال(
 فضای مٌرد هیاز

 غرفى يای غادی
صامل غرفى يایی کى در ریوگ کوار سالن اسث )حداقل 

 محرمرةع اسث( 12محراژ غرفى يا 
000/050/1  

 غرفى ممحاز
صامل غرفى دو یا سى هتش و یا جزیره مقاةل دريای 

 خروجی دارای محل مواسب اسثورودی و 
000/050/1  

غرفى درمحٌطى خارج 

 سالن

غرفى يای مٌجٌد در محٌطى ةیرون سالن و در مسیر 

 ورودی یا خروجی
000/000  

 

 نیاز به تبلیغات -4

 هی ثبضن. ٍ سبیر زهبى افتتبحیِ کتبة  هحَطِ ًوبیطگبُ  داخل سبلي 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

مشارکت کننذه می بایست پس از ثبت نام اینترنتی و تکمیل فرم درخواست نسبت به انتخاب محل غرفهه و اراههه تاهیهذ امهذام      -5

 نماینذ.
 

 نحوه پرداخت اجاره بهاء -6

فرم درخٌاسث مضارکث کووده متلغ اجاره ةًاء ةى يوگام ثتث هام ةى صماره يای مٌرد هظر ةى هام صرکث آجیى روصن واریز و اصل فیش واریزی ةى يمراه 

 و جاییدیى ةى محل غرفى ةى سحاد اجرایی ارسال گردد.

 5590527900 ضوبرُ حسبة :

 IR510120020000005590527900 ضوبرُ ضجب:

 6104337525288781 ضوبرُ کبرت:

 تذکرات:

  هحبسجِ هی گردد 9ثِ هجبلػ اجبرُ ثْبء ؼرفِ پرداختی از سَی هطبرکت کٌٌذگبى هبلیبت ثِ ارزش افسٍدُ ثطَر علی الحسبة %

 هحبسجِ هی ضَد. 99ٍ در صَرت افسایص ٍ یب کبّص هبلیـبت ثر هجٌبی سبل 

  سی ٍ پٌج درصذ ٍ   22/04/99 الی  22/03/99دُ  درصذ  از  22/03/99الی  22/02/99در صَرت اًصراف ضرکت کٌٌذگبى از

 ثِ ثعذ هطوَل اجبرُ کل ؼرفِ ثعٌَاى خسبرت دریبفت هی گردد.  22/04/99از 

  در هحل ًوبیطگبُ ّبی ثیي الوللی اصفْبى پل ضْرستبى ثرگسار هی گردد. 1399هرداد هبُ سبل  26الی  23ًوبیطگبُ از تبریخ 

 طگبّْبی ثیي الوللی اسـتبى اصـفْبى هٌـذرر در ٍة سـبیت ایـي      هطبرکت در ًوبیطگبُ تبثع ضرایط ٍ هقررات ضرکت ًوبی

 هی ثبضذ.  www.isfahanfair.irضرکت

 فرم درخَایت هطبرکت در دٍصفحِ تْیِ ٍ ثِ هٌسلِ قرارداد حضَردر ًوبیطگبُ تلقی ٍ تٌظین ضذُ است 

 گساری اججبری هی ثبضذ ضوٌب ارسبل در صَرت توبیل ثِ اًجبم دکَرسبزی در ًوبیطگبُ، تبئیذ حسي اًجبم کبر هجری از ستبد ثر

 جْت تبئیذ اهَر فٌی ثِ ٍاحذ هرثَطِ ارسبل هی گردد.25/98/04طرح ؼرفِ سبزی هَردًظر تب تبریخ 

 .هجری در رد ٍ یب قجَل هطبرکت کٌٌذُ هختبر است 

 .فرم درخَاست در دٍ ًسخِ ثِ اًضوبم فرم قرارداد کتجی تْیِ ٍ تٌظین ضذُ است 

  ثِ آدرس ایٌترًتیلطفبً جْت ثجت ًبمwww.horecaexpo.ir .هراجعِ ًوبییذ 

 

 

 ایٌجبًت اهضبء کٌٌذگبى زیر کلیِ هَارد هٌذرر در هقررات هرثَطِ ثِ ضرکت در ًوبیطگبُ را هطبلعِ

 ٍ هتعْذ ثِ رعبیت آًْب هی ثبضن  ٍ ّیچگًَِ اعتراض ٍ ادعبیی در هَارد رکر ضذُ ًذارم.

 هیجبضذ(. فبقذ اعتجبر)ثجت ًبم ثذٍى اهضبء ٍ هْر ضرکت 

 

 مهر و امضاء شرکت

 


