فرم درخواست مشاركت ويژه شركت كنندگان داخلي

 -1مشخصبت شركتكىىذٌ(خَاّطوٌذ است کلیِ اطالعات درخَاستی ثثت گزدد) :
وبم شركت:

مذیر عبمل :

زمیىٍ فعبلیت :

كذ اقتصبدی:

شىبسٍ ملی:

شمبرٌ ثبت:

وشبوی ي كذپستی :
تلفه:

شمبرٌ َمراٌ:

ديروگبر:

E-mail:
وبم مذیر عبمل:

Website:
وبم ي سمت فرد مسئًل در ومبیشگبٌ:

 -2لطفب متراش غرفٍ مًرد ویبز خًد را در جذيل زیر مشخص فرمبییذ:
وًع غرفٍ
داخل سبله
فضبی ببز

حذاقل متراش

اجبرٌ بُب بٍ ازای َر متر مربع

فضبی مًرد ویبز

* بب تجُیسات

 12متر مربع

1/070/000

بذين تجُیسات

 24متر مربع

870/000

بذين تجُیسات

 30متر مربع

420/000

*غرفٍ بب تجُیسات شبمــل :پاًل تٌذي اطزاف ،هَکت کف ،پیطاًیًَيسی غزفِ ،يك عذد پزيش تزق ،رٍضٌايی (  3عذد الهپ ٍ 23ات کن هصزف)،
 1عذد هیش 2 ،عذد صٌذلی تِ اساء ّز  12هتز هزتع ٍ ّشيٌِ رجیستزي هیتاضذ.
*تِ جوع کل اجارُ تْاء غزفِ هثلغ  %9هالیات تز ارسش افشٍدُ اضافِ هیگزدد .
*ًوايطگاُ تخصصی ٍ صزفا جٌثِ ًوايطی ٍ تجاري دارد ٍ جٌثِ فزٍش ًذارد .
*در صَرت اًصزاف ضزکت کٌٌذگاى تِ ّز دلیل تا قثل اس يکواُ  10درصذ هثلغ ٍ کوتز اس يکواُ کل هثلغ اجارُ تْا تِ عٌَاى خسارت دريافت ٍ ضثط
خَاّذ ضذ .
 -3وحًٌ پرداخت اجبرٌ بُب:
لطفا کل هثلغ اجارُ تْاء غزفِ را تِ ٌّگام ثثت ًام تِ ضوارُ حسابّاي:
 1943969219ببوك ملت ي یب شمبرٌ كبرت  6104-3378-4772-3184تٌام شركت مشبيران ومبیشگبَی سبیب ومبی پبرسیبن ٍاريش ٍ
اصل فیص پزداختی را تِ ّوزاُ فزم درخَاست هطارکت تکویل ضذُ در هْلت هقزر تِ ستاد تزگشاري ًوايطگاُ تِ ًطاًی:
دفتر اصفُبن :خیاتاى هیز ،هقاتل سزپزستی تیوِ آسیا ،هجتوع ّفت آسواى ،طثقِ دٍمٍ ،احذ  ، 5تلفي 10(:خط) 031-36633939
دفتر تُران :خیاتاى ضزيعتی  ،تاالتز اس پل رٍهی  ،تي تست سیٌا  ،ساختواى ٍ ، 1725احذ  ، 32تلفي 021-22240011 :

هذيز عاهل ضزکت

ايٌجاًة

پس اس هطالعِ کاهل هقزرات "چُبرمیه ومبیشگبٌ

بیه المللی خشكببر،آجیل ،میًٌَبی خشك يصىبیع يابستٍ" ًسثت تِ تکویل فزم درخَاست هطارکت در ًوايطگاُ هذکَر اقذام ًوَدُ
ٍ رعايت کاهل هفاد آى را تعْذ هیًواين.
تاريخ :

ًام ٍ ًام خاًَادگی هذيز عاهل :

اهضا :

هْز ضزکت :

