
    

 شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

 ، یدکی قطعات نهمین نمایشگاه تخصصی

تجهیزات، خدمات پس از فروش و صنایع 

 وابسته استان گلستان

  98ماه  دی 13-10

 

، شركت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسيانمجتمع اداري آویسا، 89پالک  – همدانيان خيابان -اصفهان فتر مركزي:د  

Info@sspexpo.ir :ایميل 

  0913-576-8460مسئول پروژه :     031-3525-2328 :نمابر    031-3525-2331ن: تلف

عنوان نمایشگاه :        

 98دی ماه  13-10  گلستانخدمات پس از فروش و صنایع وابسته استان تجهیزات، قطعات یدکی، نهمین نمایشگاه تخصصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

    

  

           شرایط ثبت نام  
                                                                       

این مندرج در وب سایت  گلستانالمللی استان هاي بينمشاركت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شركت نمایشگاه •

 می باشد.  golestanfair.com شركت

 نمایشدگاه  مسدئول تأیيدد   واریز وجه و باشد و ثبت نام قطعی پس ازدرخواست مشاركت به منزله پذیرش در نمایشگاه نمی  ثبت نام •

 يرد.گمی صورت 0913-670-1351 به شماره كيان ارثیآقاي 

 اعالم انصراف پس از ثبت نام پذیرفته نبوده و وجه واریزي مسترد نمی گردد. •

الملی هاي بيننمایشگاهشركت طرح غرفه قبل از اجرا توسط كارشناس فنی در نمایشگاه، تایيد  غرفه سازيدر صورت تمایل به انجام  •

جهت تایيد امور فنی  پيش از افتتاح نمایشگاهكاري روز  10ارسال طرح غرفه مورد نظر حداقل  لذااجباري می باشد  گلستاناستان 

 الزامی است.

  .ش سوزي، انفجار و صاعقه می باشدریال ، تحت پوشش بيمه آت 000/000/70مترمربع تا سقف  16هر  •

 :مدارک مورد نياز جهت ثبت نام 
  031-3525-2328به شماره نمابر تكميل و ارسال فرم درخواست مشاركت 

 هاي بازرگاني و تجاري از مراجع قانوني برداري و يا مدارك ثبت شركتارايه مدارك مستند در خصوص نوع فعاليت كه شامل موارد: پروانه بهره

هاي هيهاي صنفي مرتبط، مدارك مستند پيرامون تائيدنامه از اتحاديهبازرگاني، معرفي -هاي توليدي داشتن قرارداد نمايندگي از شركتمرتبط، 

 و كشورهاي ديگر.  استانها   ،محصوالت توليدي يا وارداتي، مستندات سنوات حضور در نمايشگاه شهرها

  نمايشگاهجهت حضور در وجه واريزي  تصوير قبضارسال 

 

 :هزینه ثبت نام

 وابسته استان گلستان   عیخدمات پس از فروش و صنا زات،يتجه، قطعات یدكی یتخصص شگاهینما

و نگهداري  تعميرخودروهاي سواري، مسافربري، تجاري و ترانزیتی و بازرگانی و خدمات پس از فروش )گروه كاالیی 

 (خودرو، تحقيقات و طراحی مهندسی

 هر متر مربع(( ریال 000/900: )تک بر(غرفه هاي معمولی

 هر متر مربع(( ریال 000/100/1:  اي ویژه )جزیره و نيم جزیره(:غرفه ه
 متر مربع دو عدد 16هر  يبه ازا برق،خروجي  روشنايي، ،هاي اطراف امكانات غرفه ها در نمايشگاه : غرفه هاي سالن سرپوشيده مجهز به پانل 

 مي باشد. سردرب بهييك عدد ميز و كت ،صندلي

 9%  به مبلغ كل هزينه ي اجاره غرفه افزوده مي شودماليات بر ارزش افزوده  . 
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 سورنا سپهر پارسيان یهشماره حساب شركت نمایشگا 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 : كتاب راهنماي نمایشگاه

براي معرفی كليه غرفه داران مشاركت كننده در نمایشگاه از یک ماه قبل از شروع نمایشگاه فرآیند ی سورنا سپهر پارسيان شركت نمایشگاه

اطالعات تکميلی الزامی ثبت قسمت اطالعات تخصصی و قرار گرفتن در كتاب نمایشگاه  درجبراي لذا ، طراحی كتاب نمایشگاه را آغاز خواهد نمود

 .باشدمی

: اطالعات تکميلی شركت جهت چاپ در كتاب نمایشگاه 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

 17-822-6900 بانک تجارت شعبه هزار جریب اصفهان

 2334-0363-8370-5859 كارت تجارتشماره 

 IR500180000000000690082217 شماره شبا

کامل  آگاهی با                                                                                                                              شرکتمدیر                                                 اینجانب

           ی نمایشی غرفه به متراژ        درخواست فضا( 98  )دی ماه خدمات پس از فروش و صنایع وابسته استان گلستانتجهیزات،، قطعات یدکیمایشگاه تخصصی ناز شرایط 

 متر مربع را دارم. 

طی فیش بانکی به ریال                                                          می باشد که مبلغ            ریال                                                             مبلغ                     غرفه کل هزینه

 صدور و بانک تجارت شعبه هزار جریب اصفهان به نام شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان  5859-8370-0363-2334یا شماره کارت   6900-822-17شماره حساب 

به عنوان یک این فرم رسید آن به ضمیمه فرم در خواست می باشد.           /    /      طی یک فقره چک به تاریخ                                         مبلغ                                  

دارد. مطالبات از شرکت کننده را  حق هر گونه اقدام قانونی جهت پیگیری وصولسورنا سپهر پارسیان قرارداد کامالً رسمی تلقی شده و شرکت نمایشگاهی   

 
 تاریخ:     :امضا مشارکت کنندهمهر و  

 

 


