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 بانک تجارت،به نام شرکت توسعه صنعت نمایشگاه و رویداد

 

 

31 October – 3 November 2017 

 اژدرخواستی و ثبت نام در نمایشگاهمتر

باقبول  ............................مدیر عامل شرکت......... ..................اینجانب 

متقاضی حضور کلیه قوانین و مقررات عمومی برگزاری نمایشگاه ها ، 

اسالمی ایران  نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوریدومین در 

iranexpo2017 .می باشم                             

 مهر و امضاء شرکت کننده  

 تاریخ :.....................................
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 جهت کسب اطالعات بیشتر با ایمیل و یا شماره های ذیل تماس حاصل                

 021 -77458086 – 77247343و  77247493          رمایید.         ف                

                                                                                                    09371037602    

       Info@irantsn.com                                                             

      ذیل اقدام نمایید .پرتال جهت حضور و ثبت نام در نمایشگاه از طرق                 

  www.irantsn.com  

 

                                      @irantsn     

 

 مشخصات متقاضی
 

 فارسی                     

  نام شرکت :

 انگلیسی                    
                    

 فارسی                     

                      نام مدیر عامل :

 انگلیسی                    

 آدرس:

 پستی : کد

 تلفن همراه:             : ثابت تلفن

 فکس :

 الکترونیکی :پست 

 آدرس سایت :

 : نماینده تام االختیار

 سمت :

 قیمت هر متر مربع سرپوشیده سالن

 m2 12حداقل 

 قیمت هر متر مربع

 m2 24حداقل 

  * 2.200.000 هیزاتبا تج

 2.000.000 * بدون تجهیزات

 48.000.000 26.400.000 هزینه کل

 مشخصات کاال

 : گروه کاالیی

 نوع کاال :

 نام تجاری کاال :

 عقد قرارداد   بازاریابی   هدف از مشارکت 

 اعطای نمایندگی   فروش    

 هغیر        اخذ نمایندگی   

 خدمات قابل ارائه به متقاضی

 1  تجهیزات نمایشگاهی

 2  غرفه سازی

 3  اینترنت

دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی 

 جمهوری اسالمی ایران

 1396ماه  آ ابن 12 ایل 9          

 شهر آ فتاببنی امللیل ی ها شگاهمنای  مرکز –هتران 

  مشوق ها و حمایت ها     

های تجاری خارجی، توسط کارشناسان بین الملل ستاد برگزاری و * شناسایی هیئت 

دعوت از آنها جهت حضور و بازدید از نمایشگاه بر اساس کشورهای هدف صادرات 

 غیرنفتی

 

* دعوت از تجار و بازرگانان خارجی توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان و معرفی 

 شگاهآنها به ستاد برگزاری  جهت حضور و بازدید از نمای

 

فی مابین تولیدکنندگان و صادرکنندگان  B2B*  ایجاد فضای برگزاری نشست های 

 با تجار و بازرگانان خارجی

 

پذیرایی و ترانسفر تجار و بازرگانان خارجی توسط ستاد  * تقبل هزینه های هتل،

 روز  3شب  و  2برگزاری نمایشگاه بمدت 

 

نمایشگاه توانمندی های صادراتی * پشتیبانی و حمایت سازمان های زیربط از 

جمهوری اسالمی ایران در توسعه صادرات غیرنفتی باتوجه به برنامه های اقتصاد 

 مقاومتی

 

 مشخصات غرفه

 ........متراژ غرفه : ........

 ............... شماره غرفه :

 ........    .......سالن : ...........

 

http://www.irantsn.com/

