
                              Application  form                                                                                                              نمایشگاهدر  فرم درخواست مشارکت

 عراق-جمهوری اسالمی ایران در اربیل  صادراتی –نهمین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی

  EXPO IRAN-ERBIL                 1024 ربیلا-ایراناکسپو   

   ERBIL-IRAQ                                                          اربیل -عراق                    

 بین المللی ارومیه شرکت نمایشگاه           May 2014  5-8                                                 2313 اردیبهشت 21الی  21                                          

 1440-3331213-6: فاکس                    1440-3333982-83: تلفن                     جلیلی خانم: مسئول ثبت نام   

 .مشمول دریافت یارانه نمایشگاهی خواهند بود ،ایران سازمان محترم توسعه تجارت  93سال  کمک به شرکت کنندگان در نمایشگاههای خارج از کشور شیوه نامهمشارکت کنندگان در این نمایشگاه بر اساس  :توجه

   . لطفا مشخصات زیر را بصورت کامل و خوانا پر کنید        

 :Company Name :نام شرکت

 :Company activity :نوع فعالیت

 :Tel :تلفن

 :Fax :فاکس

 :Address :آدرس

 :Website :وب سایت

 :E-mail :ایمیل

 :Economic Code/Registration No :شناسه ملیو  کد اقتصادی

 :Directing Manager :نام مدیر عامل

 دالر آمریکا 221:   هزینه فضای نمایشی به ازای هرمترمربع درسالن سرپوشیده

                                                                                                                                                                             دالر آمریکا 011 : هزینه فضای باز نمایشی به ازای هر متر مربع 

                                                                                                                   متر مربع می باشد 23متر مربع و فضای باز  02حداقل متراژ غرفه های داخل سالن 

                                                                                                                                                                                     .مالیات بر ارزش افزوده به تمامی مبالغ ذکر شده افزوده خواهد شد% 3

 .هد شدنمایشگاه وجوه دریافتی مسترد نخوادراعالم انصراف از مشارکت در صورت  :تذکر مهم

 شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

نماینده تام االختیار شرکت فوق با آگاهی کامل از شرایط و مقررات نمایشگاه /مدیر عامل ---------------------------------------اینجانب  

ارزش افزوده % 3و کل هزینه مشارکت با احتساب . را دارم -------ژ و فضای نمایشی باز به مترامتر مربع  -------- درخواست فضای نمایشی غرفه به متراژ

یا به ارومیه ( 3138)بانک صادرات شعبه نبوت 1010163132113فیش بانکی به حساب سپهر /ریال طی چک بانکی --------------------جمعا به مبلغ  

کلیه . ن المللی ارومیه منظور و رسید آن ضمیمه درخواست می باشدبنام شرکت نمایشگاه بیارومیه  (3023)بانک ملی شعبه نبوت 1013623236114حساب 

 .بودوضوابطی که از سوی برگزار کننده نمایشگاه در چهارچوب قوانین سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و تنظیم گردد مورد قبول اینجانب خواهد  مقررات

 شرکت مهر و امضاء                                     تاریخ                                نام و نام خانوادگی                                                                                          

 مسئول ثبت نام

 

 مدیر عامل امور نمایشگاهی

  www.urmiafair.com :وب سایت              info@urmiafair.com :ایمیل             محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه -پارک جنگلی -ارومیه: آدرس       

http://www.urmiafair.com/

