
  

 پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا )فیپکو( شرکت ییاجرا ستاد  

 3و2،واحد1،طبقه 414،پالک پنجاه و ششم  کوچهنبش سد آبادی،سید جمال الدین ایوسف آباد، خیابان  تهران،

 +989912770161:  واتساپ  021- 88064989-88614749:فکس  )ده خط(  021-88615797 :تلفن
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 سالم  با

پروتکلهای بهداشتی پیش بینی  اساسبر  رویدادهای نمایشگاهینظر به موافقت ستاد مقابله با کرونا با برگزاری          

 یراق آالت،تجهیزات صنعت چوب و نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد اولیه، ماشین آالت، ،شده

 15لغایت  12 تاریخاز  با نظارت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران  2021MEDEX  مبلمان 

 برگزار می گردد.  تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی در سال جاری مرداد

تحقق این رویداد که باحضور ارزشمند صاحبان دانش و تکنولوژی همراه خواهد بود، فرصت منحصر به فردی برای        

 محصوالت ایران به بازار کشورهای هدف صادراتی ایجاد خواهد نمود.  صادرات 

فرم ثبت  است خواهشمند ،رویداداین  بهینه اجرای جهت ریزی برنامه منظور بهو  سالنهابا توجه به محدودیت فضای          

  دفتر ستاد اجرایی ارسال فرمایید. به و نموده تکمیلرا  نام ضمیمه

 . گردد می اعالممرحله ثبت نام حضور در جهت  نتیجه دریافتی های فرمس از بررسی پبدیهی است          

 

 

 10/03/1400 تاریخ:

 مشارکتفراخوان 

 ،تنوزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد اولیه، ماشین آالت،یراق آال

 1400تجهیزات صنعت چوب و مبلمان 

 



:کد ملی مدیرعامل

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد اولیه، ماشین آالت، یراق آالت،تجهیزات صنعت چوب و مبلمان 

:موسسه به فارسی/ نام شرکت 

1400 مرداد ماه 12-15

: فکس محل کار :تلفن محل کار 

:شماره اقتصادی 

:موسسه به التین / نام شرکت 

:نام نماینده شرکت :نام و نام خانوادگی مدیر عامل

:شماره موبایل نماینده شرکت:شماره موبایل مدیرعامل

فرم ثبت نام مشارکت کنندگان 

:سایر

قطعات و ملزومات جانبی صنایع چوب و مبلمان

انواع دیوارپوش، قرنیز و پروفیلهای ام دی اف

ماشین آالت تولید انواع مبلمان و دکوراسیون

ماشین آالت تولید انواع مواد اولیه صنایع چوب و مبلمان

(دستی، برقی، ابزار ماشین)ابزار آالت صنایع چوب و مبلمان 

نرم افزار ، مهندسی ، مشاوره ای

: آدرس دفتر مرکزی 

:آدرس نمایشگاه 

:آدرس کارخانه 

website :Email :

:شماره شناسنامه ملی :کد پستی  

: رسته فعالیت 

(خارجی-  داخلی)کـنـنـده تامین خدمـاتـــیتولیـــد کننده

09912770161 تلگرام 88614749:فکس/ 88615797:   تلفن

www.persiafipco .com /info@ persiafipco .com

:فیپکو - ستاد برگزاری

مواد اولیه صنایع چوب و مبلمان

یراق آالت مصرفی صنایع چوب و مبلمان

: درخواستی متراژ 
مــــربع متــــر .................................( ریالی) داخلی تولیــــــد محصــــــــول

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

:گروه کاالیـــــــــی 
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