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6139نمایشگاه دائمی انجمن صنفی کارفرمایی، طراحی و معماری ساختمان شهر تهران / تهران   

  نمایشگاه دائمیدر  مشارکتدرخواست   /1فرم شماره 

 

 نام شرکت / سازمان : 

 فارسی 

 التین 

 

 نشانی شرکت / سازمان : 

 فارسی

 التین

 فارسی نشانی کارخانه : 

 التین

 پست الکترونیک )ایمیل ( : نمابر :  تلفن : 

 وب سایت :  کد پستی :  

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

 شناسه ملی :  کد اقتصادی : 

 نام مدیر عامل شرکت / سازمان : 

 

 فارسی نام نماینده : فارسی

 التین التین

 موبایل نماینده :  موبایل مدیر عامل : 

 فارسی   شرح محصوالت یا خدمات :

 التین 

 رنگ سازمانی :  های محصول : داستاندار

 : ) تعداد مراکز(دارای نمایندگی در سطح کشور میباشد  تحت لیسانس :  تولید : ) کشور ( 

 

ومی و قوانین و مقررات شو ....  با آگاهی کامل از شرایط عم...................نماینده تام االختیار شرکت  ........ مدیر عامل / ..........اینجانب .............

نوسیله ضمن درخواست ......... متر فضای نمایشی مورد نیاز با مشخصات ذیل جهت نمایش کاال یروم آمادگی خود را جهت شرکت در شوروم اعالم و بد

نمایشی  متعهد میگردم در جهت رعایت کلیه مقررات معمول در انجمن همکاریهای الزم را با مسئولین برگزاری شو روم داشته باشم . ضمنا هزینه فضای

                :«     یا شماره کارت  و   881 - 40 - 2026953 -  1به شماره :  حساب بانک سامان ه مورد نیاز درخواستی را طبق شرایط انجمن ب
) قابل پرداخت در کلیه .به نام انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران  6219 8610 1889 7602

                                                                                                         باشد .  فرم درخواست می ضمیمهربوط منظور و رسید م شعب بانک سامان (

 .فرمایید مبذولاین شرکت اقدامات الزم را  یلطفا پس از بررسی مدارک درخواست

 مهر و امضاء                                                                                                                                                           
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6139نمایشگاه دائمی انجمن صنفی کارفرمایی، طراحی و معماری ساختمان شهر تهران / تهران   

  نمایشگاه دائمیدرخواست مشارکت در   /1شماره فرم 

 

 

 

 

 تذکرات مهم :

 . متقاضیان محترم میبایستی یک نمونه از محصوالت خود که قصد نمایش در شوروم دارند را به همراه مدارک به دفتر انجمن ارسال نمایند 

 ید انجمن برسد و همچنین پس پذیرد که محصول مورد نمایش به تائقطعی زمانی انجام می  نام باشد ، ثبت  ت نام قطعی نمیبدرخواست متقاضی به منزله ث

 .صورت پذیرداز تکمیل ارسال مدارک الزم و امضای قرارداد شوروم 

 ت اشتباه احتمالی و موارد طرح لطفا اطالعات شرکت به صورت دقیق تایپ شود که عینا در موضوعات مرتبط مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مسئولی

 یم کنندگان می باشد .ظشده بر عهده مشارکت کنندگان و تن

 . رعایت کلیه دستور عمل های فرم قوانین ومقررات که پیوست این فرم میباشد الزامی میباشد 

 میباشد ." 19خیابان آقا سعیدی پالک ابتدای خیابان آقا بزرگی خیابان فرشته  "وم مکان و محل برگزاری شور  

 ) .. واگذاری غرفه بر اساس معیارهای متعدد مورد نظر انجمن ارزیابی قرار خواهد گرفت . ) کیفیت ، سابقه ، استاندارها ، رقابت و 

 

 ساختمان شهر تهران  معماری، انجمن صنفی کارفرمایی طراحی

 مهر و امضاء

 نام مدیر عامل/ شرکت / سازمان : 

 مهر و امضاء

 : تاریخ

 


