پنجمبن نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و صنایع وابسته
 2الی  5مهرماه 1398
ISFFINEX 2019
نام شرکت/سازمان :
شماره ثبت:

تلفن/فکس
کد پستی:

شماره اقتصادی:

پست الکترونیک:

سایت اینترنتی:
زمینه فعالیت:
نشانی:
مدیرعامل:

تلفن همراه:

مسئول تام االختیار:

تلفن همراه:

فضای مورد نیاز....................... :متر مربع
شماره حساب  1304-2-4250717-1بانک اقتصاد نوین ،به نام شرکت نوین تصفیه سبز زنده رود و یا شماره شبا
IR760550130400204250717001
غرفه در سالن سرپوشیده:
غرفههای عادی هر متر مربع  1/950/000ریال
غرفه با شرایط مکانی خاص هرمتر مربع  2/450/000ریال
تذکرات:
انتخاب محل غرفه از روی پالن به اختیار مشارکت کنندهها است.
پس از ثبت نام و واریز وجه امکان انصراف وجود ندارد و وجه واریزی مسترد نمی گردد .در صورت عدم حضور مشارکت کننده ،مجری مسولیتی
در قبال بازگشت وجه ندارد.
به مبلغ اجاره بهاء غرفه انتخابی مشارکت کننده ،مبلغ  %9مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود.

مشارکت در نمایشگاه تابع شرایط و مقررات شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان خواهد بود.
مشارکت در نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مندرج در وب سایت این شرکت
 WWW.ISFAHANFAIR.IRمیباشد.
مشارکت کنندگان ملزم به تایید و رعایت قوانین و مقررات اجرایی نمایشگاه که توسط مدیر اجرایی به مجری ابالغ شده می باشند.
تکمیل وارسال فرم در خواست مشارکت وهمچنین ثبت نام اینترنتی ازطریق سایت  WWW.ISFFINEX.IRالزامی است.
فیش واریز وجه اجاره بهاء %9 +مالیات بر ارزش افزوده ضمیمه فرم ثبتنام میباشد.
اینجانب ..........................مدیرعامل/نماینده شرکت................................با اطالع کامل وپذیرش مقررات وشرایط عمومی نمایشگاه بین المللی
اصفهان بدینوسیله تقاضای.........متر مربع فضای نمایشگاهی درسالن داشته ونسبت به ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و صنایع
وابسته اقدام نموده و رعایت کامل مفاد آن را متعهد میشوم.
شماره تماس:

تاریخ

مهروامضا

تلفن 09103140750 :فکس 03136500187:آدرس شرکت :اصفهان ،خیابان عالمه امینی شرقی ،روبروی داروخانه دکتر معتمدی ،مجتمع ایلیا
آدرس ستاد اجرایی نمایشگاه :اصفهان ،خیابان شمسآبادی ،کوچه کازرونی ،طبقه دوم قرضالحسنه کوثر

