
  و کنفرانس نمایشگاه های بین المللی تهران نرخ سالن های همایشی

)نفر(ظرفیت مدت نرخ نیم روز)ریال(  ردیف سالن 

 1 کنفرانس شماره یک 045 نیم روز 0505550555

 0 کنفرانس شماره دو 055 نیم روز 0005550555

 3 وی آی پی سالن کنفرانس شماره یک 05 نیم روز 1105550555

 4 وی آی پی سالن خلیج فارس  نیم روز 0305550555

 0 رستوران خلیج فارس  نیم روز 0005550555

خلیج فارس)ایران( 1سالن شماره  055 نیم روز 0505550555  0 

خلیج فارس)مروارید( 0سالن شماره  115 نیم روز 0005550555  0 

خلیج فارس)صدف( 3سالن شماره   نیم روز 0005550555  8 

 0 اتاق های اداری  خلیج فارس)بزرگ(  نیم روز 000550555

 15 اتاق های اداری  خلیج فارس)کوچک(  نیم روز 108550555

 11 تاالر اصفهان 05 نیم روز 0005550555

 10 جایگاه بزرگ برای افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه ها 1455 نیم روز 4005550555

بزرگ برای مراسم مختلفجایگاه  1455 نیم روز 0505550555  13 

00آمفی تأتر  سالن  105 نیم روز 0505550555  14 

 10 سالن میالد ) همایش ها( 0110 نیم روز شنبه تا چهارشنبه 18505550555

یک سانس -ایام  تعطیل–جمعه  -نیم روز پنج شنبه 01505550555  10 سالن میالد ) همایش ها( 0110 

یک سانس –شنبه تا چهارشنبه  01505550555  10 سالن میالد ) کنسرت ها(  

دو سانس –شنبه تا چهارشنبه  00505550555  18 سالن میالد ) کنسرت ها(  

یک سانس -ایام تعطیل -جمعه –پنجشنبه  00505550555  10 سالن میالد ) کنسرت ها(  

دو سانس -ایام تعطیل -جمعه –پنجشنبه  38505550555 میالد ) کنسرت ها(سالن     05 

 .گرددضمناً مالیات برارزش افزوده به ارقام فوق اضافه می



 5931نمایشگاه در سال کنفرانس حق بیمه سالن های 

 

 سالن نفر -ظرفیت سالن حق بیمه با مالیات

 13آمفی تئاتر 001 ريال 001110111

 آمفی تئاتر)جايگاه( 0011 ريال 000110111

 کنفرانس صدف 011 ريال 001110111

 کنفرانس مرواريد 001 ريال 001110111

 سپاهانکنفرانس  01 ريال 001110111

 کنفرانس ايران 311 ريال 100،10111

 کنفرانس اداری شماره يک ،10 ريال 00،010001

 VIPشماره يک  01 ريال 001110111

 VIP خلیج فارس 01 ريال 001110111

 دوکنفرانس اداری شماره  011 ريال 000000111

 

باشد:بیمه نامه ها به شرح ذيل می میزان تعهدات  

ريال 0001101110111نقض عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه عادی:  حداکثر فوت و  

ريال 000،101110111حداکثر فوت و نقض عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه حرام :   

 ريال 01101110111حداکثر هزينه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه: 

نفر 0 حداکثر هزينه پزشکی برای هر نفر در طول مدت بیمه نامه:  

نفر 0حداکثر غرامت فوت و نقص عضودر طول مدت بیمه نامه:   


