برگزارکننده

نمایشگاه بین المللی آلماتی -آتاکنت اکسپو
نام کامل شرکت:

نام مدیرعامل:

کدملی مدیرعامل:

کداقتصادی شرکت:

شناسه ملی شرکت:

تلفن:

نمابر:

همراه:

ایمیل:

وبسایت:

فعالیت  /محصوالت قابل عرضه:
نشانی دفتر مرکزی:
Company Name:

Managing Director:

Products/Activity
Address:
تعرفه آزاد هرمترمربع غرفه با سازه نمایشگاهی و میزوصندلی

تعرفه هر متر مربع غرفه با تجهیزات متعارف نمایشگاهی پس از کسر یارانه

 270یورو

 195یورو

اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان از %5تخفیف برخوردار خواهند بود

ارسال و ترخیص بار از نقطه مبدا در تهران تا مقصد درسالن برگزاری نمایشگاه مشمول بیمه حمل شده و تعرفه ارسال آن علی الحساب برای هرکیلو بار
وزنی  2دالر و بار حجمی  2.5دالر آمریکامیباشد(.کاالهای نمایشگاهی قابل برگشت به ایران نبوده و ترخیص دائم میشود).
نداریم
کاالی نمایشگاهی جهت ارسال داریم
نام/نام خانوادگی نماینده جهت هماهنگی ................................................................................... :شماره تماس نماینده......................................................... :
اینجانب  ...................................مدیر عامل  /نماینده تام االختیار شرکت ................................................با آگاهی کامل و قبول مقررات جاری نمایشگاه،
بدینوسیله متقاضی .......مترمربع در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در قزاقستان _ آلماتی میباشم.
تعرفه خدمات سفرشامل بلیط پرواز قشم ایر از مبدا تهران به مقصد آلماتی-ویزا-ترانسفر-اقامت در هتل4ستاره در اتاق دبل برای هر نفر علی الحساب  1600دالر و اتاق
سینگل 1800دالر میباشد.
نمیباشم
متقاضی استفاده از پکیج سفربرای ........نفردر اتاق ...................میباشم

 در صورت درخواست خدمات سفر ،برگزارکننده پس از تسویه حساب نسبت به درخواست ویزا و رزرو هتل و بلیت سفر اقدام خواهد نمود.
 در صورت انصراف و یا عدم حضور هیچگونه وجهی به مشارکت کننده مسترد نخواهد شد.

 ارسال فرم درخواست رزرو غرفه بهیچ وجه به منزله ثبت نام قطعی نبوده و برگزارکننده پس از بررسی در خصوص تایید یا رد درخواست اقدام خواهد نمود.
 تا زمانیکه فیش واریزی به ستاد برگزاری ارسال نگردد هیچ گونه تعهدی متوجه شرکت برگزارکننده نمی باشد.
 تکمیل و تایید فرم ثبت نام با مهر و امضا شرکت و ارسال پستی اصل مدارک الزامی میباشد.
 هزینه های مربوط به ترخیص کاال در قزاقستان برعهده مشارکت کننده میباشد.

مهر و امضا

ثبت نام تا پایان فروردین  1401شامل  %5تخفیف هزینه اجاره غرفه خواهد بود

شماره های تماس جهت مشاوره و ثبت نام

سامانه دریافت نظرات،پیشنهادات و انتقادات

05136082252 -05136028929

09370201053

www.irkzbc.com www.inteep.ir

www.inteep.ir

