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١٣٩۵تھران / نمايشگاه دائمی انجمن صنفی کارفرمايی، طراحی و معماری ساختمان شھر تھران   

  decoriran 2016/ دکور ايران  روم در شو مشارکتدرخواست /  ١فرم شماره 

  

  : سازمان / نام شرکت 

  فارسی 

  �تين 

  

  : سازمان / نشانی شرکت 

  فارسی

  �تين

  فارسی  : نشانی کارخانه 

  �تين

  ) :ايميل (پست الکترونيک   : نمابر   : تلفن 

  : وب سايت   :  کد پستی 

  : برداری ه شماره پروانه بھر  / : پروانه کسب / شماره ثبت شرکت 

  : شناسه ملی   : کد اقتصادی 

  : سازمان / نام مدير عامل شرکت 

  

  فارسی  :نام نماينده   فارسی

  �تين  �تين

  : موبايل نماينده   : موبايل مدير عامل 

  فارسی    :شرح محصو�ت يا خدمات 

  �تين 

  : رنگ سازمانی   : ھای محصول داستاندار

  : )تعداد مراکز( دارای نمايندگی در سطح کشور ميباشد   : تحت ليسانس   ) کشور : ( توليد 

  

ومی و قوانين و مقررات شو با آگاھی کامل از شرايط عم....  ........................نماينده تام ا�ختيار شرکت  / مدير عامل ... .......................اينجانب 
متر فضای نمايشی مورد نياز با مشخصات ذيل جھت نمايش کا� ......... نوسيله ضمن درخواست يروم آمادگی خود را جھت شرکت در شوروم اع8م و بد

ضمنا ھزينه فضای نمايشی . متعھد ميگردم در جھت رعايت کليه مقررات معمول در انجمن ھمکاريھای �زم را با مسئولين برگزاری شو روم داشته باشم 
                »     :يا شماره کارت  و   ٨٨١ - ۴٠ -  ٢٠٢۶٩۵٣ -  ١: به شماره  حساب بانک سامان ه مورد نياز درخواستی را طبق شرايط انجمن ب

قابل پرداخت در کليه ( .به نام انجمن صنفی کارفرمايی طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان شھر تھران  ۶٢١٩ ٨۶١٠ ١٨٨٩ ٧۶٠٢

                                                                                                         . باشد  فرم درخواست می ضميمهربوط منظور و رسيد م )شعب بانک سامان 
  .فرماييد مبذولاين شرکت اقدامات �زم را  یلطفا پس از بررسی مدارک درخواست

  مھر و امضاء                                                                                                                                                           
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١٣٩۵تھران / نمايشگاه دائمی انجمن صنفی کارفرمايی، طراحی و معماری ساختمان شھر تھران   

   decoriran 2016/ روم دکور ايران  درخواست مشارکت در شو/  ١شماره فرم 

  

 

  

  

 :تذکرات مھم 

 .متقاضيان محترم ميبايستی يک نمونه از محصو�ت خود که قصد نمايش در شوروم دارند را به ھمراه مدارک به دفتر انجمن ارسال نمايند  �

يد انجمن برسد و ھمچنين پس پذيرد که محصول مورد نمايش به تائقطعی زمانی انجام می  نام باشد ، ثبت  ت نام قطعی نمیبدرخواست متقاضی به منزله ث �

 .صورت پذيرداز تکميل ارسال مدارک �زم و امضای قرارداد شوروم 

مسئوليت اشتباه احتمالی و موارد طرح لطفا اط8عات شرکت به صورت دقيق تايپ شود که عينا در موضوعات مرتبط مورد استفاده قرار خواھد گرفت و  �

 .يم کنندگان می باشد ظشده بر عھده مشارکت کنندگان و تن

 .رعايت کليه دستور عمل ھای فرم قوانين ومقررات که پيوست اين فرم ميباشد الزامی ميباشد  �

 .صورت خواھد گرفت  ١۵/٠۶/٩۵افتتاح شو روم انجمن در مورخ  �

  .ميباشد  ١٩خيابان فرشته خيابان آقا سعيدی پ8ک  وم مکان و محل برگزاری شور �

 .. )کيفيت ، سابقه ، استاندارھا ، رقابت و . ( واگذاری غرفه بر اساس معيارھای متعدد مورد نظر انجمن ارزيابی قرار خواھد گرفت  �

، الويت ثبت نام با ) يک محصول مشخص ( ت با توجه به محدوديت فضای شوروم و ھمچنين در نظر گرفتن تعھد انجن مبنی بر ھمکاری با يک شرک �

  . قرارداد واگذاری غرفه اقدام نمايند  ۵متقاضيانی می باشد که نسبت به ارائه فيش واريز پرداختی طبق ماده 

  ساختمان شھر تھران  معماری، انجمن صنفی کارفرمايی طراحی

  مھر و امضاء

  : سازمان / شرکت / نام مدير عامل

  مھر و امضاء

  : تاريخ

  


