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:مبلغ دریافتی

لطفاً  ) بانک پاسارگاد بنام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران 5022291900052414 و یا شماره کارت  IR950570032711000331721001شماره شبا 

(.اصل فیش واریزی را به امور مالی تحویل فرمائید

:      نام و نام خانوادگی

" لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید"

ستم
ت در سی

ثب

:نام و امضاء تاییدکننده فرم:تاریخ ثبت:/  شماره سریال شرکت کننده:تعداد رسته های درخواستی

:مهر و امضا 

 ریال36.000.000  

.در صورتیکه محصول پیشنهادی برای شرکت در مسابقه شامل سایر رسته ها می باشد، لطفا ذکر نمایید تا توسط کمیته برگزاری بررسی و در صورت تایید تعیین رسته شود

 رسته1 مشارکت در  رسته2 مشارکت در  رسته3مشارکت در  رسته3 مشارکت در بیش از 

..................................................................متقاضی حضور در چند رسته هستید؟

 ریال27.000.000  ریال15.000.000 

:..............................................................................................................................................................................................................................................................سایر

کارمزد مشارکت در مسابقه  ارزیابی محصوالت برتر

 ریال9.000.000 به ازای هر رسته مازاد مبلغ 

 

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
ی

ل ادار
ی و مب

صندل
ی 

گروه کاالی

رستهرسته

مبل اداری

(...انتظار و اجتماعات، فرودگاهی و  )صندلی مکانهای عمومی

(پشت بلند و پشت کوتاه و پایه ثابت )ست مدیریتی

صندلی کارمندی و اپراتوری

صندلی آمفی تئاتر    

دهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و تجهیزات اداری 

شامل میز کارشناسی، کارمندی،میز  )ست کارشناسی و کارمندی

(کارگروهی،فایل،کتابخانه و جا زونکن اداری

میزهای کنفرانس با قابلیت نصب تجهیزات  )میز کنفرانس

( نفره به باال15 –الکترونیکی 

گیشه و کانتر

:(لطفاً با درج عالمت ضربدر مشخص نمایید)متقاضی ارزیابی محصوالت در کدام رسته هستید 

ی
گ ادار

ن، میز و فایلین
ش

ی پارتی
گروه کاالی

رستهرسته

شامل میز مدیریت، میز کنفرانس ،میز جلو مبلی،  )ست مدیریتی 

(کردنزا

میز مدیریت کالسیک

سیستم بایگانی ریلی

"فرم مشارکت در مسابقه ارزیابی محصوالت برتر"

مشخصات متقاضی

.ارائه  اطالعات و مختصات فنی ، برای شناسایی کاملتر محصوالت به ستاد برگزاری مسابقه مورد نیاز می باشد: توجه

:  نام برند :  نام شرکت

:  کد ثبت نام:  نام مدیرعامل

سیستم پارتیشن اداری 

کانتر اطالعات و ورودی 

غرفه برترسازه های فضای باز

رستهرسته


