
 

 

 

 تجاری اختصاصی ایران در تونس نمایشگاه فرم مشارکت در   
    (to 24 Nov. 2017 22)1396 آذر 3الی  1

 

 :Company Name نام کامل موسسه/شرکت: 

  :Managing Director نام مدیر عامل:

 :Address آدرس: 

 :Economical Code : کد اقتصادی

  :Product نوع محصوالت: 

 :Tel/Fax تلفن/ فکس: 

  :E-mail آدرس اینترنتی: 

  :Website وب سایت: 

  :Representative نام و سمت نماینده شرکت : 

  :Mobile of representative بایل نماینده شرکت: وشماره م

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      تکمیلل و ارسللار فللرم در واسللت مزلارکت اق سللوی متزاهللی بلله من لله طلل یرر کلیلله شللرایس و مزلررات نمایزللماه اسللت و متزاهللی مسل ور ومت للد بلله طردا للت 

 کلیه وجوه ثبت نام و اجرای کلیه مزررات نمایزماه می باشد. 

        ی موظل  بله طردا لت وجله ثبلت نلام مرلاب  شلرایس و مزلررات نمایزلماه           اعالم انصراف طس اق تکمیل و ارسلار فلرم در واسلت مزلارکت ط یرفتله نبلوده و متزاهل

  واهد بود. 

  فکس شمارهو فیش های مربوط را به  شرکت طارس طارادیس واری  شما می توانید طس اق است الم نرخ برابری ارق اق این شرکت م ادر ریالی مبلغ فوق را به حساب 

 نمائید. ارسار  88943254-021

 

بللا توجلله بلله آ للاهی  000000000000000000000000شللرکت  نماینللده تللام اال تیللار 000000000000000000000000اینجانلل  

و ایلن شلرکت مت  لد بله رعایلت       نملای  تزاهلای مزلارکت در نمایزلماه مل کور را می    م ملور در نمایزلماه و   کامل اق شلرایس و مزلررات   

ی وجللوه نمایزللماه قبللل اق بر لل اربللا مسلل ولین نمایزللماه و تسللویه حسللاب کامللل  قللوانین و شللرایس طیوسللت   کلیلله همکاری للای القم 

 نمایزماه می باشد.  

        
 م ر و امضاء

 ضای مورد در واستف

جمع مبلغ غرفه ، با احتساب ارقر اف وده  دالر 250متر مربع( ...........مترمربع به اقای هر متر مربع  12غرفه با تج ی ات نمایزماهی )حداقل متراژ  -

 ....................  دالر 
 ( ها غرفه نویسی وسردرب قباله روشنایی،طری ،کفپور،سرلتا  3 عددصندلی،کانتر، سه عددمی ، اطراف،یك طانل ای شامل نمایزماهی تج ی ات)

 

 

، جمع مبلغ با احتساب ارقر اف وده  دالر 210به اقای هر متر مربع  متر مربع متر مربع ( ....................... 18غرفه بدون تج ی ات )حداقل متراژ  -

 غرفه .................... دالر
 می باشد.(  )فضای  الی در ا تیار شرکت کننده

 

 با احتساب ارقر اف ودهدالر  250ه ینه ثبت نام برای هر شرکت   -


