
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                
 

 دـللی مشهـنمایشگاه بین الم   |   1398رماه ـتی  21  یــال  18
 

 دام و صنایع وابسته مشهدوراک ـپانزدهمین نمایشگاه دام، طیور،خ

  

 و آبزیان نمایشگاه شیالت –دامپزشکی ایرانهمزمان با نمایشگاه 
 

 مدیریت محترم

 با سالم و احترام؛

 نینموده و همچن فایحوزه در کشور ا نیدر توسعه و رونق ا ینقش موثر وریمرتبط با صنعت دام و ط یهاشگاهینما د،یهمانگونه که مستحضر

 .کندیکنندگان را فراهم مو کمک به توسعه برند مشارکت انیاز مشتر یدیجد یهابا گروه ییو آشنا دیجد یفرصت نفوذ در بازارها

 

 وابسته صنایع و دام خوراک طیور، دام، نمایشگاه پانزدهمینشما در  زبانیموفق دوره قبل، م یشرکت مفتخر است پس از برگزار نیا

 المللیبین نمایشگاه در 1398ماه  ریت 21 یال 18 خیرتارد آبزیان و شیالت نمایشگاه و ایران دامپزشکی نمایشگاه با همزمان مشهد

 باشد.  مشهد

 
و  ییفرم ثبت نام، جهت سهولت در امور اجرا لیو تکم شگاهینما تیو مقررات مندرج در سا نیفرم قوان قیاست پس از مطالعه دق خواهشمند

 خیتا تار حداکثر، یبانیمهندس ش یآقا v.sheibani@eventsportal.ir  لیمیا ایو  09120453018 یفرم ها را به شماره تلگرام ،یفن

 .دینما یمواجه م ریرا با تأخ ازیمقرر، ارائه خدمات مورد ناست عدم ارسال در زمان  یهیبد. دییماه ارسال نما بهشتیارد 15

 
از جمله عراق، افغانستان،  یخارج یکشورها نیحضور و دعوت از تجار و فعال نهیزم جادیا نیو همچن  ستهیشا یزیتا با برنامه ر میمصمم هست

صنعت در  نیتا فعاالن ا میینما جادیا یاقتصاد یگذار هیسرما یبرا ییباال لیو پتانس یتبادالت تجار یرا برا یبستر مناسب هیستان و ترکنترکم

 .داشته باشند دادیرو نیرا از ا یبهره مند تیکشور، نها اسرسر

 
 بود. میخواه یبا شکوه و پربار شگاهینما یشاهد برگزار دکنندگانیبرگزارکنندگان، مشارکت کنندگان و بازد یو همدل یبا همکار مسلما

 

سایت، ایمیل و کانال های ارتباطی آدرس  رسانی می گردد.اطالعنال تلگرامی کا قاز طری عیه های صادره از ستاد اجراییالزم به ذکر است اطال

 شرح ذیل می باشد. بهپانزدهمین نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته مشهد 
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 با احترام

 شرکت برساز رویداد پارس
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 نمایشگاهفرم ثبت نام در 

 "اطالعات فارسی و انگلیسی در جدول ذیل در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد " 
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 نام مدیر عامل: نام کامل شرکت:

Company Name: Director: 
 کد اقتصادی:  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:

Activity Field: 
 کد پستی: شماره ثبت: شناسه ملی:

 وبسایت: نمابر: تلفن:

  آدرس: ایمیل:

Address: 

ط
راب

 

 تلفن همراه:  نام و نام خانوادگی:

  ایمیل: تلفن ثابت:

فه
غر

ت 
عا

ال
اط

 

 گرید سالن
اجاره بهای هر مترمربع 

 فضای خام )ریال(

متراژ مورد نیاز 

 )مترمربع(

درصورت نیاز به سازه و تجهیزات استاندارد نمایشگاهی 

 ذیل محاسبه می گردد: مطابق جدول

 هر متر مربع سالن نوع سازه

 ریال 300،000 داخل سالن اکتانورم

 ریال 300،000 فضای باز چادر نمایشگاهی

 ریال 600،000 فضای باز خیمه ایچادر 

 مالیات بر ارزش افزوده %9مبلغ به جمع کل اجاره بها غرفه، 

 گردد.اضافه می

  A 1،200،000 فضای باز

  A 1،500،000 فردوسی

  A 1،500،000 عطار

 مشاهیر
A 1،600،000  

B 1،350،000  

سازه و تجهیزات شامل: سازه نمایشگاهی استاندارد، کتیبه سر درب، موکت  .1

 متر مربع 18کف، روشنایی استاندارد، یک میز و دو عدد صندلی به ازای هر 

باشررد که کاالها و داخلی میهای های ریالی صرررفا مربوب به شرررکتتعرفه .2

 نمایند. برندهای داخلی را در نمایشگاه معرفی می

ستورالعمل  .3 شگاه بین المللی پیرو د شهدنمای سازی م ساخت غرفه  ، پیمانکار 

ست به ازای هر مترمربع مبلغ  ساب مالیات بر  109.000موظف ا ریال با احت

ساب اعالم صدور مجوز ارزش افزوده جهت  سازی به ح ستاد غرفه  شده در 

برگزاری واقع در نمایشگاه واریز نماید. در صورت عدم واریز وجه، فضا جهت 

 ساخت و ساز و تجهیز آن تحویل نمی گردد.

 مترمربع مجاز به غرفه سازی نمی باشند. 24غرفه های کمتر از  .4

تحویل غرفه در صورت تسویه حساب کامل و دارا بودن برگه تسویه حساب  .5

 مایشگاه امکان پذیر می باشد.از ستاد برگزاری ن

پیمانکار مربوطه را  اسررت تا نیاز ،خودسرراز ایمشررارکت کننده برای غرفه ه .6

کتبی معرفی نماید و همچنین پیمانکار مذکور بایسرررتی کلیه ای  طی نامه

روز قبل از برگزاری نمایشررگاه به سررتاد  20نقشرره های غرفه سررازی را تا 

 برگزاری ارائه نماید.

  "به نمایشگاه روز 45کمتر از  "ف یا عدم حضور در نمایشگاه در صورت انصرا .7

 به هر دلیلی هیچگونه وجهی به شرکت کننده استرداد نمی گردد.

 اطالعات واریزی بانک ملی به نام شرکت برساز رویداد پارس

 6037991899970655 :شماره کارت                 950170000000357100729005IR: شبا شماره            0357100729005 :شماره حساب

پانزدهمین نمایشگاه  عه کامل قوانین و مقررات شرکت دراینجانب ........................................... مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت فوق با مطال

بدینوسیله درخواست خدمات خود را با مشخصات تعیین شده در جداول و پذیرش آنها، 1398 دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته مشهد

 دارم.باال اعالم می

 

 تاریخ:                                              امضا:                                              مهر شرکت:

و  3000داخلی  051-31519و  3000داخلی 021-41074000 شیبانیآقای مهندس  ستاد برگزاری نمایشگاه:اطالعات بیشتر با  کسبجهت 

 تماس حاصل فرمایید. 09120453018


