تاریخ96/07/10:
شمارهL-S-3136:

مشارکت کننده گرامی؛
هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری براساس مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و با نظارت اتحادیه تولید کنندگان و
صادر کنندگان مبلمان ایران از تاریخ  12لغایت  12دی ماه  2316در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
مرحله پیش ثبت نام در این نمایشگاه به مدت هشت روز از تاریخ  16/07/21لغایت  16/07/11انجام می شود .متقاضیان محترم
می توانند ضمن توجه کامل به مقررات ذیل و با تکمیل و ارسال یکی از دو فرم پیوست (اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی) درخواست
خود را برای مشارکت و اجاره غرفه در نمایشگاه ارایه فرمایند.

شرایط و مقررات:
در این مرحله متقاضیان میتوانند

مبلغ سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه را نقداً به حساب شماره  22803464/02و یا شماره شبا

 IR 08 7407 7077 7777 0047 6484 70به 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  44728781یا
تلگرام  01213270211و یا ایمیل  info@persiafipco.comارسال فرمایند.
توجه :در صورت عدم ارسال مدارک فوق ،این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای ثبت نام قطعی متقاضی برعهده نخواهد داشت.
-1سپرده 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.
-3سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه در مرحله ثبت نام و جانمایی غیرقابل استرداد بوده و درصورت انصراف متقاضی از ثبت نام نهایی به هر
دلیل (از جمله عدم پذیرش غرفه واگذاری) ،سپرده ضمانت شرکت درنمایشگاه عودت خواهد شد.
-8بر اساس جدول شاخص های وزنی اولویت ثبت نام مندرج در فرم درخواست ،ساعت و روز ثبت نام قطعی بصورت کتبی به اطالع متقاضیان
محترمی که فرم پیش ثبت نام را تکمیل نموده اند -مشروط بر واریز سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه و تحویل اسناد به ستاد برگزاری نمایشگاه-
خواهد رسید.
-8عدم حضور متقاضی در روز ثبت نام قطعی 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.

مهر و امضا مشارکت کننده
ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
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-6با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی  ،غرفه ها مطابق نقشه های تصویبی از قبل مشخص بوده و قابل تغییر نمی باشد و به هر مشارکت
کننده فقط یک غرفه واگذار می گردد.
-7متقاضی غرفه صرفا می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مدارک و مستندات شغلی صنفی و صنعتی است باشد و به هیچ وجه امکان
واگذاری به شخص ثالث را ندارد.

جدول مبالغ سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه:
ردیف

گروه بندی

مبلغ سپرده

2

تا  10متر مربع

 10،000،000لاير

1

 12تا  200متر مربع

 80،000،000لاير

3

 202تا 100متر مربع

 10،000،000لاير

8

 102تا  300متر مربع

 70،000،000لاير

1

 302تا  800مترمربع

 40،000،000لاير

مهر و امضا مشارکت کننده
ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
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فرم اشخاص حقیقی

فرم درخواست پیش ثبت نام مشارکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
احتراماً اینجانب نام و نام خاانااگی  ............................................................:شاااه شنانانام ............................... .شاااه دام م.ا ..........................................
نشاااان محاا دااااه.........................................................................................................................................................................................................................................
داااام ماااات محاااا داااااه ...........................................................................نااااام یجاااااهر محاااا داااااه.................................................................
ی.فاااح محااا دااااه ................................................................فااااد ....................................................ی.فاااح هاااارا .................................................................
نشااان ایایاا ............................................................................................................................:وب نااای .............................................................................................:
ضاح مطالع .دام و گقیق آیه

یش ثب نام شااه  L-S-3136ماهخ  96/17/01و با قبال د.ی .شرایط و مقرهات منمهج گه آیه

ماکداه و

یکای اطالعات جمول شاخص هار زیر و واهیز مب.غ  ..........................هیال گه یاهیخ .....................ب .حمااب شاااه  00810464/10با .ناام شارد
یشگامان صنع مب.اان رشیا نزگ بانک م .شعب .میمان فرهنگ گهخاان خااگ ها بارار حضااه گه هفتاایح ناایشاگا بایح الا..ا مب.ااان
اگاهر) HOFEX 2018 (Office Sectionاعالم م ناایم.

متراژ درخواستی  :محصول تولید داخلی (ریالی)..............مترمربع محصول خارجی(ارزی) ............مترمربع
میز و فایلینگ اداری

گروه کاالیی:

پارتیشن ،گیشه و کانتر

سایر................

صندلی و مبل اداری

شاخص های وزنی اولویت ثبت نام

o
-1 oصادرکننده مستقیم مبلمان طی سالهای.............
-3 oعضویت معتبر در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از سال .....................
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-1 oبرنده تندیس زمسابقه ارزیابی محصوالتز برتر از نمایشگاههای
-2واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و یا جواز تولیدی صنفی

و
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نمایشگاه مبلمان اداری
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ف
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فرم اشخاص حقوقی

فرم درخواست پیش ثبت نام مشارکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX 2018
احترامااا ًا شااارد  .........................................................................ناااام و ناااام خاااانااگی مااامیرعام ...............................................................................:
شااه ثب  .............................یاهیخ ثب  .......................................شاااه اقتاااگر ..........................................................................شاااه شنانا .م.ا
..................................................................آگهس شاااااااااااااااااارد ............................................................................................................................................
داام ماات شاارد  ........................................................نااام یجاااهر مح ا داااه...................................................ی.فح مح ا داااه.......................................
فاااد ...............................................آگهس ماا الکترونیکاا ........................................................................:وب نااای ......................................................:
مشخصات نماینده شرکت:

نام و نام خانااگی  ................................................................نا  ..............................................................ی.فح هارا ......................................................
ضاح مطالع .دام و گقیق آیه یش ثب نام شااه  L-S-3136ماهخ  96/17/01و با قبال د.ی .شرایط و مقرهات منمهج گه آیه
مکداه و یکای اطالعات جمول شاخص هار زیر و واهیز مب.غ  ..........................هیال گه یاهیخ .....................ب .حماب شااه  00810464/10ب.
نام شرد یشگامان صنع مب.اان رشیا نزگ بانک م .شعب .میمان فرهنگ گهخاان خاگ ها برار حضاه گه هفتایح ناایشگا بیح
الا ..مب.اان اگاهر) HOFEX 2018 (Office Sectionاعالم م ناایم..

متراژ درخواستی  :محصول تولید داخلی (ریالی)..............مترمربع محصول خارجی(ارزی) ............مترمربع
میز و فایلینگ اداری

گروه کاالیی:

پارتیشن ،گیشه و کانتر

سایر................

صندلی و مبل اداری

شاخص های وزنی اولویت ثبت نام
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