شمارهL-S-2620 :

آگهی پیش ثبت نام ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

تاریخ80/78/28:

مشارکت کننده گرامی؛
ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری ) Hofex 2017 (Office Sectionبراساس مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و با نظارت و حمایت
اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران از تاریخ  5لغایت  8دی ماه  9315در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
لذا بمنظور رعایت استانداردهای بین المللی و برگزاری موفق و با شکوه این نمایشگاه و نیز با هدف اختصاص فضای مناسب نمایشگاهی در سالنهای
 8الی  95و سری  55به مشارکت کنندگان محترم ،مرحله پیش ثبت نام در این نمایشگاه از تاریخ  15/18/19لغایت  15/18/10انجام می شود.
متقاضیان محترم می توانند ضمن توجه کامل به مقررات ذیل و با تکمیل و ارسال یکی از دو فرم پیوست (اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی) درخواست
خود را برای مشارکت و اجاره غرفه در نمایشگاه ارایه فرمایند.
شرایط و مقررات:
 -9کلیه متقاضیان بر اساس جدول متراژ مندرج در زیر مبلغ سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه را نقداً به حساب شماره  00813848/10به نام شرکت
پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد بانک ملت شعبه میدان فرهنگ واریز و اطالعات شماره و تاریخ فیش واریزی را در فرم درخواست خود ثبت و
تصویر فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به شماره فکس  88098681ارسال فرمایند.
توجه :در صورت عدم ارسال مدارک این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای ثبت نام قطعی و اجاره غرفه برعهده نخواهد داشت.
 -5سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه در مرحله ثبت نام نهایی به عنوان پیش پرداخت تلقی شده و از مبلغ کل صورتحساب مشارکت کننده
کسر می شود.
 -3سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه تا پایان ثبت نام نهایی غیرقابل استرداد بوده و درصورت عدم ثبت نام از متقاضی به هر دلیل (از جمله عدم
پذیرش غرفه واگذاری  ،تکمیل ظرفیت و )...سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه عودت خواهد شد.
 -0بر اساس( جدول شاخص های وزنی اولویت ثبت نام ) مندرج در فرم درخواست ،ساعت و روز پذیرش متقاضیان مشارکت و اجاره غرفه درنمایشگاه
بصورت کتبی به اطالع خواهد رسید مشروط بر اینکه نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام ،واریز سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه و تحویل اسناد
به دفترشرکت فیپکو قبل از پایان ساعت اداری مورخ  18/18/14اقدام نمایند .
 -8عدم حضور متقاضی در روز ثبت نام نهایی هیچگونه تعهد و مسوولیتی برای انجام جانمایی در روزهای بعد را برای برگزار کننده ایجاد نمی کند
و سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه متقاضی مشمول بند  3خواهد شد.
 -4با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی و تقسیم بندی سالن ها برمبنای گروه کاالیی  ،غرفه ها مطابق نقشه های تصویبی از قبل مشخص بوده و
قابل تغییر نمی باشد .

 -6جدول سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه:
ردیف

متراژ درخواستی

مبلغ سپرده

9

تا  51متر مربع

 95.111،111لایر

5

 51تا  951متر مربع

 55،111،111لایر

ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه

3

 951تا 551متر مربع

 35.111.111لایر

بین المللی مبلمان اداری

8

 551مترمربع به باال

 51.111.111لایر
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فرم مخصوص اشخاص حقیقی

تاریخ درخواست.............:

فرم درخواست پیش ثبت نام مشارکت در ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
اینجانب نام و نام خانوادگی ............................................................:شماره شناسنامه  ...............................شماره کد
ملی ......................نشانی محل کار..................................................................................................................
کد پستی محل کار .............................................................نام تجاری محل کار...................................................
تلفن محل کار ...................................فاکس ......................................تلفن همراه...............................................
نشانی ایمیل ...............................................................:وب سایت ...............................................................:
ضمن مطالعه کامل و دقیق آگهی پیش ثبت نام شماره  L-S-2620مورخ  15/16/56و با قبول کلیه شرایط و مقررات مندرج در آگهی
مذکور ،و تکمیل اطالعات جدول شاخص های زیر و واریز مبلغ  ..........................لایر در تاریخ .....................به حساب شماره

 88513808/18به نام شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد بانک ملت شعبه میدان فرهنگ ،درخواست خود را برای حضور در ششمین
نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری) HOFEX 2017 (Office Sectionاعالم می نمایم.

متراژ درخواستی :

محصول تولید داخلی (ریالی)..............مترمربع محصول خارجی(ارزی) .............مترمربع

شاخص های وزنی اولویت ثبت نام

o
-5 oصادرکننده مستقیم محصوالت اداری طی سالهای..............
-3 oحضور در نمایشگاههای ) Hofex(Office Sectionطی سالهای ...............
-8 oبرنده تندیس مسابقه ارزیابی محصوالت برتر از نمایشگاههای ) Hofex(Office Sectionطی سالهای ................
-8 oعضویت معتبر در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
-9واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و یا جواز تولیدی صنفی

 متراژ درخواستی برای ششمین دوره نمایشگاه مبلمان اداری(لطفا ً ردیفهای  9تا 8با عالمت ضربدر مشخص و مدارک مربوط به بندهای اول و دوم را تا تاریخ  18/18/91تحویل ستاد فرمائید).

گروه کاالیی: :

میز و فایلینگ اداری

پارتیشن ،گیشه و کانتر

صندلی و مبل اداری

سایر................

نام و نام خانوادگی:
امضاء و مهر:
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فرم مخصوص اشخاص حقوقی

تاریخ درخواست.............:

فرم درخواست پیش ثبت نام مشارکت در ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
شرکت ......................................................نام و نام خانوادگی مدیرعامل...............................:
شماره ثبت  .............................تاریخ ثبت  .......................................کد اقتصادی ..................................................
شماره شناسه ملی  ...................................................................نشانی شرکت.......................................................
...............................................................................کدپستی شرکت................................................................
نام تجاری محل کار...................................تلفن محل کار..........................................فاکس......................................
نشانی ایمیل.........................................................:وب سایت...........................................................................:

مشخصات نماینده شرکت:
نام و نام خانوادگی .................................................... :سمت....................................................... :
تلفن همراه  ......................................................با معرفی نامه شماره...................مورخ ......................پیوست.
ضمن مطالعه کامل و دقیق اطالعیه پیش ثبت نام شماره  L-S-2620مورخ  15/16/56و با قبول کلیه شرایط و مقررات مندرج در
اطالعیه مذکور ،و تکمیل اطالعات جدول شاخص های زیر و واریز مبلغ  ......................لایر در تاریخ .......................به حساب

شماره  88513808/18به نام شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد بانک ملت شعبه میدان فرهنگ ،درخواست خود را برای حضور در
ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری) HOFEX 2017 (Office Sectionاعالم می نماید.

متراژ درخواستی :

محصول تولید داخلی (ریالی)..............مترمربع محصول خارجی(ارزی) .............مترمربع

شاخص های وزنی اولویت ثبت نام

o
-5 oصادرکننده مستقیم محصوالت اداری طی سالهای...............
-3 oحضور در نمایشگاههای ) Hofex(Office Sectionطی سالهای ...............
-8 oبرنده تندیس مسابقه ارزیابی محصوالت برتر از نمایشگاههای ) Hofex(Office Sectionطی سالهای ................
-8 oعضویت معتبر در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
-9واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و یا جواز تولیدی صنفی

 متراژ درخواستی برای ششمین دوره نمایشگاه مبلمان اداری(لطفا ً ردیفهای  9تا 8با عالمت ضربدر مشخص و مدارک مربوط به بندهای اول و دوم را تا تاریخ  18/18/91تحویل ستاد فرمائید).
گروه کاالیی : :ح

میز و فایلینگ اداری

پارتیشن ،گیشه و کانتر

صندلی و مبل اداری

سایر................

نام و نام خانوادگی:
امضاء و مهر شرکت :
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