
  
  1401مهرماه   22لغایت   19                      )، زراعت و باغبانی، کشت گلخانهنهاده ها ،،آبیاريکانیزاسیونصنعت کشاورزي(مجامع نمایشگاه 
  محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی استان قم                                                                         و آبزیان ، شیالتدام، طیورصنعت نمایشگاه 

  
  مدیریت محترم 

  با سالم
کشاورزي  هاي اتحادیه ینتعاون روستایی همچنمدیریت شیالت، سازمان دامپزشکی، اداره کل ي، جهاد کشاورزسازمان  هماهنگیاحتراما شرکت نمایشگاهی تام(ترنم افکار موژان) با 

  می باشد. بصورت همزمان فوق الذکر هايدر صدد برگزاري نمایشگاه ،استان قمدامداران و مرغداران 
با فناوریهاي  ایعکشور و آشنائی متخصصان و واحدهاي ذیربط این صنو شیالت دامپروري  -مرغداري ،، ارائه آخرین دست آوردها در عرصه کشاورزيهامقصود از برگزاري این نمایشگاه

   می باشد. و تجهیز و توسعه این مراکز روز تولیدکنندگان داخلی
، استخرهاي ذخیره آب سیستم هاي آبیاري نوین، ، توسعه گلخانه هامدرنروشهاي کشت  از طریقبا تولید بخش مهمی از محصوالت کشاورزي  قماستان برگزاري این نمایشگاهها در 

با دارا بودن شهرك  طیورو  جایگاه استراتژیک در حوزه تولید دامو  همچنین ظرفیتهاي باال در صنعت مرغداري، دامپروري و پرورش آبزیان پروريکشاورزي و آبزي دو منظوره 
فضایی   در در محل جدید االحداث نمایشگاههاي بین المللی استان قم سالنهاي مدرن با کاملترین امکانات و تجهیزات  نمایشگاهیدر  ،دامشهر بعنوان میدان تبادل دام و طیور کشور

  می یابد.  مترمربع نمود 8000مساحت حدود  به
  امید است با حضور خویش، در جهت برگزاري هرچه باشکوهتر این رویداد عظیم، این مجموعه را یاري فرمائید.   

  حترامبا تجدید ا                                                                                                                                                                                                                                                      
  ستاد برگزاري نمایشگاه                                                                                                                                                                                                                                                 

  

  فرم درخواست مشارکت
    کد اقتصادي    فارسی  نام شرکت

    شناسه ملی    التین

    شماره ثبت    فارسی  نشانی دفتر مرکزي
    کد پستی    التین

    پست الکترونیکی      تلفن
    پایگاه اینترنتی    دورنگار

  نماینده    فارسی  نام مدیرعامل
  االختیارتام 

    نام و نام خانوادگی
    شماره همراه    التین

  غرفهبهاي اجاره 
  

  حداقل متراژ   نوع غرفه
  قابل واگذاري

  فضاي مورد نیاز
  (مترمربع)

 اجاره بهاء غرفه به ازاء هر مترمربع

  ریال  000/300/3    مترمربع 12  با تجهیزات  داخل سالن
  ریال  000/500/1    مترمربع 30  بدون تجهیزات  فضاي باز

      :ندارد    :دارد  غرفه سازي  
محصوالت یا خدمات 

  قابل عرضه
    فارسی
    التین

  نکات مهم

 عمترمرب 12هرصندلی به ازاء عدد  میز و دوعدد ، یک  پیشانی نویسی غرفهمتعارف،  ، روشنائی اطراف تجهیزات پیش ساخته شامل پانل بندي 
  خواهد بود. 19الی  14و ساعات بازدید  نمایشگاههاي بین المللی استان قممحل دائمی محل برگزاري نمایشگاه 
 .اولویت جانمایی بر اساس تاریخ ثبت نام و واریز وجه می باشد. به فرمهاي بدون مهر و امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 یگزینی مشارکت کننده دیگر اقدام نماید.در صورت انصراف هیچ گونه وجهی مسترد نگردیده و برگزار کننده می تواند نسبت به جا 
  بدون اطالع برگزار کننده ندارد. نظافت داخل غرفه ها به عهده مشارکت کننده می باشد. رابه غیر شرکت کننده حق واگذاري غرفه 
 می بایست در محدوده غرفه خود نسبت به چیدمان کاال اقدام نموده، تعرض به راهروها ممنوع و شامل جریمه خواهد بود. کننده مشارکت 
 ارت صنعت، معدن و تجارت مقررات نمایشگاههاي بین المللی داخلی ایران که به تصویب و تائید وز و قوانین رعایت مستلزم نمایشگاه در مشارکت

 ه غرفه ها در پالن نمایشگاه تنها بابت جانمایی هنگام ثبت نام کارایی داشته و به منزله شماره غرفه در نمایشگاه نمی باشند.. شمارباشد می، رسیده
  می باشد. مجاز غیر در غرفه شرکت یک از بیش و حضور مجاز اختصاصی غرفه در گردیده درج نام ثبت فرم در که خدماتی و کاال نمایش و عرضه  

  نامنحوه ثبت 

.......... با اطالع کامل و پذیرش مقررات عمومی نمایشگاه ........... مدیرعامل/نماینده شرکت ...........................................اینجانب ...................................................
جمعاً   ل فرم درخواست مشارکت و ثبت نام اقدام نموده و کل هزینه  اجاره غرفه  تدوین شده در چهارچوب  قوانین توسعه تجارت ایران،  نسبت به تکمی

شماره  ملتبانک   6104 3375 3726 2808کارت  به شماره   دانائی رادینآقاي به مبلغ ............................................... ریال را طی حواله بانکی بنام 
  منظور نموده و اصل رسید آن را به ضمیمه قرارداد به ستاد برگزاري نمایشگاه  ارسال می نمایم. IR 7201 2001 0000 8595 6225 04شباي 

  
  تاریخ:                                                               مهر شرکت متقاضی                                      امضاء مدیرعامل                                      

  0905 - 43  63 564       شماره واتساپ:                                                                                                                 )                   ستاد برگزاري نمایشگاه: شرکت نمایشگاهی تام (ترنم افکار موژان
  66 50 98 62 - 66 53 20 78:  تلفکس                                                                                              1 واحد ،اول طبقه ،22پالك  ،بهار کوچه ،ستارخان خیابان نرسیده به ،بهبودي خیابان تهران،


