
 

 

 

  

Guilan International 

Exhibition Company      

 

 نمایشگاهفرم مشارکت در   *

                                                            : Name of the stand :عنوان کتیبه سر درب غرفه

                                       :Company name / contact person نام شرکت / نام شخص : 

 شماره ثبت :                                                        کد اقتصادی :       

 

 شناسه ملی / کد ملی : 

Economic Code:                         Registration ID:               

 

National code/National ID :                                                

 تولیدات :   /زمینه فعالیت

 

 

Activity/Products:                                                               

                                 :TEL:                                            FAX نما بر :                                                 تلفن :                   

                    

                                                                 :E-MAIL/Web Site ایمیل / وب سایت : 

 آدرس کامل : 

 

 

 

Address:                                                                              

                                                                        :Postal Code کد پستی : 

                                                              :Managing director نام مدیر عامل : 

                                                              :Person to contact نام مسئول غرفه : 

                                                                                 :Mobile تلفن همراه جهت تماس در مواقع ضروری : 

 رایط ثبت نام : ـ ش *    

 .  درصد مالیات می باشد 9بعالوه ریال  3/ 200/ 000 در داخل سالن غرفه مربع متر  هر هزینه  (1

پس از رزرو غرفه می باشد و بعد از آن غرفه رزرو شده به غیر  ساعت    48وجه و یا اصل چک حداکثر  تسویه    مالک ثبت نام ارائه فرم تکمیل شده و فیش (2

  این شرکت  میگردد)لطفا نام شرکت خود را روی رسید بانکی بنویسید(.بدیهی است پس از تسویه حساب کامل اصل تاییدیه از واحد امور نمایشگاهیواگذار 

 الزامی است .و اخذ پلن موقعیت غرفه رزرو شده 

 و مقررات نمایشگاه الزامی می باشد .تایید و ارسال فرم قوانین  (3

نمایشگاه به منزله پذیرش کامل کلیه شرایط و مقررات نمایشگاهی در چهارچوب قوانین سازمان توسعه و تجارت ایران و شرکت نمایشگاه  ثبت نام و حضور در   (4

 های بین المللی گیالن بوده و مسئولیت عدم رعایت هر یک از آنان به عهده شرکت کننده در نمایشگاه میباشد .

 به هیچ وجه پذیرفته نمیشود و وجوه پرداخت شده عودت داده نمیشود.  فسخ قرارداد مشارکت از طرف شرکت کننده (5

ــ. ....... ــررات اینجان ــول مق ــاهی و قب ــا آگ ــرکت ........................... ب ــار ش ــام ا ختی ــده ت ــدیر واحدمنماین .................... م

ــل سالن ــه در داخ ــع غرف ــر مرب ــای ............ مت ــیله تقا. ــگاه بدینوس ــاری نمایش ــته و مج ــذکر داش ــود ال ــگاه ف ــاز را در نمایش ــای ب فض

ــ  و ــگاهی میباش ــای نمایش ــل ه ــتور العم ــه دس ــت کلی ــه رعای ــد ب ــال متعه ــ. ............................ری ــز و  مبل ــه را واری ــرم ب ــت ف پیوس

 مینمای  .  ثبت نام

 

 ،مهر شرکت: نام و نام خانوادگی :                                                                       تاریخ،امضا                                                                                             

 

 4199613441کد پستی    –   لی استان گیالن  نمایشگاه بین المل  –جاده رشت به تهران    4کیلومتر  - رشت  محل برگزاری: و  دفتر ثبت نام

 0911  986  2300  همراه:     013-   33690938- 33690985تلفن :  

 نمایشگاه تخصصی دام ، طیور ، آبزیان و صنایع وابسته هفدهمین
 رشت  –ایران 

 

 1401ماه  آبان 13لغـایت    10

 

 


