گروه بازرگانی و نمایشگاهی ایتوک
تعاونی کارکنان سازمان توسعه تجارت

فرم ثبت نام
نمایشگاه بین المللی تراشکاری ،جوش و برش و تجهیزات و ماشین آالت وابسته

 2 – 5مرداد 1041
Company Information

اطالعات شرکت ( فارسی )
نام شرکت  /موسسه به فارسی:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
شماره همراه مدیر عامل:
نام مسئول هماهنگی:
تلفن همراه مسئول هماهنگی:
کد اقتصادی:
شماره شناسه ملی:
آدرس و تلفن دفتر مرکزی:
Email:

Web:

موضوع فعالیت:

آدرس :بزرگراه چمران ،محل نمایشگاه بین المللی تهران جنب ساختمان اداری ،دفتر تعاونی کارکنان سازمان توسعه تجارت
تلفن00776622 :

پیام واتساپ 24202222692 :ایمیلinfo@itoc-co.com :
فاکس00776622 :
وبسایتwww.itoc-co.com:

اطالعات غرفه درخواستی
مبلغ تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی بصورت علی الحساب بوده و تعرفه نهایی متعاقبآ از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای
بین المللی ایران اعالم خواهد شد.

تعرفه واگذاری فضای ریالی نمایشگاه به ازاء هر متر مربع

متراژ
درخواستی

نرخ تعرفه هر
متر مربع

جمع کل به
ریال

تعرفه واگذاری هر متر مربع فضای ریالی نمایشگاهی در داخل سالن سرپوشیده (خودساز)
شامل  :زمین ( فاقد تجهیزات غرفه  ،برق و موکت )

 2/136/011ریال

(حداقل متراژ غرفه  63متر مربع)

هزینه غرفه پیشساخته با تجهیزات نمایشگاهی شامل موکت کف غرفه-روشنایی متعارف-میز و
صندلی -کتیبه نویسی-یک عدد پریز برق ( حداقل متراژ  02متر مربع)

 0/151/111ریال

تعرفه واگذاری هر متر مربع فضای ریالی نمایشگاهی در فضای باز
( فاقد هرگونه تجهیزات غرفه  ،برق و موکت )

 0/643/051ریال

(حداقل متراژ غرفه  21متر مربع)

تعرفه خدمات نمایشگاهی ( به ازاء هر متر مربع فضای نمایشگاهی)
شامل :ثبت نام بازدیدکنندگان  +پارکینگ +برق مصرفی +ناظر فنی +اتوبوس  +خدمات پروتکل بهداشتی

0/120/185ریال

و ایمنی +ماشین برقی +موکت راهرو +بیمه آتش سوزی و مسئولیت مددنی +خددماتی تبلیغدات +کدارت
دعوت و تبلیغات محیطی

هزینه صفحات وب اختصاصی ( به ازاء هر شرکت )

 5/351/111ریال

 % 0مالیات بر ارزش افزوده
مبلغ کل پرداختی به ریال

آدرس :بزرگراه چمران ،محل نمایشگاه بین المللی تهران جنب ساختمان اداری ،دفتر تعاونی کارکنان سازمان توسعه تجارت
تلفن00776622 :

پیام واتساپ 24202222692 :ایمیلinfo@itoc-co.com :
فاکس00776622 :
وبسایتwww.itoc-co.com:

متراژ

تعرفه واگذاری فضای ارزی نمایشگاهی به ازاء هر متر مربع
تعرفه واگذاری هر متر مربع فضای ارزی نمایشگاهی در داخل سالن سرپوشیده (خودساز) :

نرخ تعرفه هر متر مربع

جمع کل به یورو

 215یورو

(حداقل متراژ غرفه  02متر مربع)
تعرفه واگذاری هر متر مربع فضای ارزی نمایشگاهی در فضای باز

 025یورو

( فاقد هرگونه تجهیزات غرفه  ،برق و موکت )

(حداقل متراژ غرفه  21متر مربع)
تعرفه خدمات نمایشگاهی ( به ازاء هر متر مربع فضای نمایشگاهی)
شامل :ثبت نام بازدیدکنندگان  +پارکینگ +برق مصرفی +ناظر فنی +اتوبوس  +خدمات پروتکل

 0/120/185ریال

بهداشتی و ایمنی +ماشین برقی +موکت راهرو +بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی +خدماتی تبلیغات
+کارت دعوت و تبلیغات محیطی
 2یورو

هزینه پیش بینی برق مصرفی

 51یورو

هزینه صفحات وب اختصاصی ( به ازاء هر شرکت )
 % 0مالیات بر ارزش افزوده
مبلغ کل پرداختی به یورو

اینجانب...........................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت با تکمیل تمامی فرمهای مربوط به مشارکت در نمایشگاه و پذیرش
کامل مقررات مندرج در سایت برگزار کننده ،تقاضای مشارکت در نمایشگاه را دارم.
تاریخ عقد قرارداد

/

0410 /

امضاء و مهر متقاضی:

آدرس :بزرگراه چمران ،محل نمایشگاه بین المللی تهران جنب ساختمان اداری ،دفتر تعاونی کارکنان سازمان توسعه تجارت
تلفن00776622 :

پیام واتساپ 24202222692 :ایمیلinfo@itoc-co.com :
فاکس00776622 :
وبسایتwww.itoc-co.com:

