اطالعیه پیش ثبت نام

تاریخ26/42/02:

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
 42الی  47مرداد ماه 7937

شمارهL-S-3350:
تاریخ24/20/02:

شرایط و مقررات پیش ثبت نام
ضروری است متقاضیان جهت احراز هویت و شناسایی توانمندی صنفی یا صنعتی خود مدارک و مستندات شناسنامه شغلی معتبر
از جمله جواز کسب اتحادیه های صنفی ،پروانه بهره برداری وزارت صنایع یا شرکت ثبتی فعال در امر صادرات مبلمان را ارائه
نمایند  .متقاضیان مبلغ سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه را نقدا به حساب شماره  00840444/40و یا شماره شبا
فرهنگ
 IR 02 4204 4044 4444 0084 0444 40به نام شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد بانک ملت شعبه میدان
شمارهL-S-:
واریز و اطالعات شماره و تاریخ فیش واریزی را در فرم درخواست خود ثبت و تصویر فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده
3342
پیش ثبت نام و مدارک شغلی به شماره فکس  44420602یا تلگرام  42220244228و یا ایمیل info@persiafipco.com
*تاریخ واریز سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه در اولویت جانمایی لحاظ خواهد شد *
* بدیهی است به مجرد اینکه متراژ درخواستی به حد نصاب سالن های تحت پوشش برسد مرحله
پیش ثبت نام متوقف خواهد شد *
ارسال فرمایند.
توجه :در صورت عدم ارسال مدارک زیر ،این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای ثبت نام قطعی متقاضی برعهده نخواهد داشت.
* فرم تکمیل شده پیش ثبت نام *فیش واریزی *کپی مدارک شغلی *کپی کارت ملی صاحب جواز
- 0سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه در مرحله ثبت نام قطعی ،به عنوان مبلغ پیش پرداخت تلقی شده و از مبلغ کل
صورتحساب مشارکت کننده کسر می شود.
-0سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه در مرحله ثبت نام و جانمایی غیرقابل استرداد بوده و درصورت انصراف متقاضی از ثبت نام
به هر دلیل سپرده ضمانت شرکت پس از تکمیل مرحله ثبت نام نمایشگاه عودت خواهد شد.
 -0بر اساس جدول شاخص های وزنی اولویت ثبت نام مندرج در فرم درخواست ،ساعت و روز ثبت نام قطعی بصورت کتبی به
اطالع متقاضیان خواهد رسید  ،عدم حضور متقاضی در روز ثبت نام قطعی هیچگونه تعهد و مسئولیتی برای انجام جانمایی در
روزهای بعد را برای برگزار کننده ایجاد نمی کند .
ردیف

جدول مبالغ سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه
مبلغ سپرده
گروه بندی

1

تا  111متر مربع

 0101110111لاير

0

 111تا  011متر مربع

 0101110111لاير

3

011متر مربع به باال

 0101110111لاير

تلفن /44778888 :فکس 44748888:تلگرام 78486477480
www.persiafipco.com /info@persiafipco.com

فرم پیش ثبت نام بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
نام شرکت به فارسی:

نام شرکت به التین :

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

نام نماینده شرکت :

آدرس شرکت :
تلفن محل کار :

فکس محل کار :

کد پستی :

شماره شناسنامه ملی :

شماره اقتصادی :

کد ملی مدیرعامل:

شماره موبایل مدیرعامل:

شماره موبایل نماینده شرکت:

Email :

website:

گروه کاالیی :
مبلمان کالسیک
(استیل)

مبلمان مدرن و
راحتی

مبلمان کودک و نوجوان

کاالی خواب

سایر
...............................

محصــــــــول تولیــــــد داخلی ریالی  .................................متــــر مــــربع

پیش بینی متراژ درخواستی :

محصــــــــول خارجــــی ( ارزی)  ..................................متـــــر مــــربع

شاخص های وزنی :
واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و یا جواز تولیدی صنفی
صادر کننده مستقیم محصوالت اداری طی سالهای .......
عضویت معتبر در اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران از سال...............
حضور در نمایشگاههای ( Hofex)home sectionطی سالهای ........
برنده تندیس مسابقه ارزیابی محصوالت برتراز نمایشگاههای(  Hofex)home sectionطی سالهای ........
متراژ در خواستی ................ :
ضمن مطالعه کامل و دقیق آگهی پیش ثبت نام شماره  L-S-3350مورخ  97/01/20و با قبول کلیه شرایط و مقررات مندرج
درآگهی مذکور ،واریز مبلغ  .........................لایر در تاریخ  ........................به حساب شماره  44503868/04به نام شرکت
پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد بانک ملت شعبه میدان فرهنگ وارائه مدارک و مستندات احرازهویت شغلی درخواست خود
مهرو امضاء
نمایم
را اعالم می .
متقاضی:
ستاد برگزاری نمایشگاه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
تلفن / 88067747 :فکس / 88614749 :تلگرام 09193160195 :
www.persiafipco.com / info @persiafipco.com

