ﻓﺮم )ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ( درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ  -اﯾﺮان آﮔﺮوﻓﻮد7102
ﺧﺮداد ﻣﺎه  - 0931ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان آﮔﺮوﻓﻮد  7102ﺑﻪ زودي آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،از

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺨﺶ رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم زﯾﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﺎﻧﻤﺎﯾـﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و رزرو اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻣﮑﺎن اﻃﻼع

رسانی به ستاد برگزاری ارائه نمایند.


در صورت عدم تکمیل کامل کلیه موارد ذکر شده در فرم توسط متقاضی ،فرم ارسال شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.



تکمیل و ارسال این فرم هیچگونه تعهدی جهت واگذار ی غرفه به متقاضیان برای ستاد برگزاری ایجاد نمی نماید و فقط به منزله ارائه
درخواست مشارکت می باشد.



اطالعات این فرم در بانک اطالعاتی نمایشگاه (جهت امور اطالع رسانی و  ) ...تا پایان نمایشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،لذا
الزم است تا اطالعات درخواستی بصورت صحیح ،دقیق و کامل در فرم درج شود .مسئولیت عدم مطابقت اطالعات درج شده در فرم
درخواست اولیه با مشخصات شرکت بعهده خود متقاضی می باشد و ستاد برگزاری مسئولیتی در اینخصوص نخواهد پذیرفت.

الزم است تا متقاضیان مشارکت در بخش ریالی همزمان با ارسال فرم اولیه درخواست نسبت به ارائه مدارك زیر به ستاد برگزاری
جهت بررسی الزم ،تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه اقدام نمایند :
 پروانه بهره برداری-گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسائی کارگاه معتبر -پروانه صنفی تولیدی
 ثبت آرم تجاری محصوالت
 تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی
 بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کاالها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد.
متقاضیانی که مدارك یاد شده را تا قبل از شروع ثبت نام اینترنتی به ستاد برگزاری جهت اخــــــذ تائیدیه مجاز بودن به مشارکت در
بخش ریالی ارائه ننمایند« ،کدکاربری و گذرواژه» جهت امکان ورود به سایت و جانمائی اینترنتی ،دریافت نخواهند نمود.

ﻓﺮم ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت و درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان آﮔﺮوﻓﻮد 7102
ﻟﻄﻔﺎ" اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﻓﺮم ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ (ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار  Adobe Acrobat Pro DCﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ).ﺳﭙﺲ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽ دي اف را ذﺧﯿﺮه
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آدرس palar.cv@gmail.comارﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  88281183ﻓﺎﮐﺲ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿ .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ
نام کامل شرکت (فارسی):
نام کامل شرکت (التین):
زمینه فعالیت (نوع کاال و خدمات) :

واردات از کشورهای خارجی یا نمایندگی شرکت خارجی :

دارد 

ندارد 

نام تجاری محصول:
شماره ثبت شرکت:
کد اقتصادی  07رقمی:
شناسه ملی شرکت :
شماره تلفن با درج کد شهر:
شماره فاکس با درج کد شهر :
آدرس کامل پستی :
کد پستی:
مشخصات م ير عامل
نام و نام خانوادگی مدیرعامل :
تلفن همراه مدیر عامل :
مشخصات نماين ه تام االختیار -مسئول ثبت نام ثابت
نام و نام خانوادگی:
سمت :
تلفن همراه مسئول ثابت ثبت نام :

با توجه به اينکه اطالع رسانی از طريق سامانه پیامک انبوه صورت می گیرد الزم
است تا شماره ارائه ش ه از قابلیت دريافت پیامک انبوه برخوردار باش .

آدرس ایمیل جهت
دریافت کد کاربری و گذر واژه :

گروه تخصصی مورد نظر جهت مشارکت

ایران فود:

انواع فرآورده ها و محصوالت غذائی – صنایع تبدیلی – صنایع مرتبط

ایران فودتک:

ماشین آالت ،تجهیزات و تکنولوژی صنایع غذائی ،بسته بندی و تجهیزات جانبی – ماشین آالت و صنایع مرتبط

ایران آگرو:

ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی و آبیاری – صنایع کشاورزی – صنایع دامداری و مرغداری – صنایع مرتبط
متراژ تقريبی مورد نیاز
مترمربع متراژ تقریبی مورد نیاز (فضای باز)

متراژ تقریبی مورد نیاز (داخل سالن)

مترمربع

تکمیل و مهر امضاء اين فرم به منزله پذيرش کلیه ضوابط و مقررات شرکت سهامی نمايشگاهها ،دستورالعمل ارزی – ريالی نحوه محاسبه هزينه
اجاره غرفه ،و حفظ و رعايت شئونات اسالمی در محوطه نمايشگاه می باش .

نام و نام خانوادگی:

سمت :

تاريخ تکمیل فرم:

مهر و امضاء شرکت:

