
                         

              
 

                   
                                                               

 فناوری ها، نوآوری ها وصنایع وابسته تجهیزات، آبیاری،شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی، ادوات، 

 1399مهر ماه سال  11لغایت  8  

SEP 29 - OCT 2, 2020- AGRIGOL 

      

 

در نمايشگاه تلقی شده و قطعی نخواهد بود، از اين رو خواهشمند است نسبت به درج اطالعات کامل دقت نمائید  درخواست اولیه مشارکتاطالعات اين فرم به عنوان ه :ـــتوج

 فرمهای ناقص و بدون امضاء فاقد اعتبار می باشد. تا ستاد برگزاری در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک قطعی مشارکت در نمايشگاه اقدام نمايد.

 

 تماس حاصل فرمایید. سرکار خانم فرجی 09903989902و یا با شماره همراه شرکت بشماره و  335داخلی   017-32640664بیشتر با شماره در صورت کسب اطالعات *

 

 نام  قانونی شرکت:

 نام برند تجاری :

 نام مديرعامل :

 زمینه فعالـیت /محصوالت قابل عرضه :

 تلفن : 

 فکس :

 همراه : 

 

با تکمیل فراخوان درخواست مشارکت  .....................................................  مدیرعامل شرکت .......................................................... اینجانب 

 را دارم.  فوق الذکر در نمایشگاه رزرو غرفه  ثبت نام و تقاضایاولیه، 

 ب(  غرفه سازی توسط مشارکت کننده                                  نوع غرفه مورد درخواست :       الف( استفاده از پانل پارتیشن استاندارد نمایشگاهی  – 1

 اجاره غرفه نمایشگاهی :-2

  ب : سالن سرپوشیده          مورد درخواست می باشد.                مترمربع واقع در:          الف:  فضای باز ............................مساحت*
 

 ( 1399ریال  ) به اضافه مالیات بر ارزش افزوده طبق تعرفه سال 1.550.000به ازای هر متر مربع  سالن سر پوشیده*هزینه اجاره غرفه های نمایشگاهی با تجهیزات در 

 ( 1399ریال  ) به اضافه مالیات بر ارزش افزوده طبق تعرفه سال 1.200.000ات به ازای هر متر مربع با تجهیز فضای باز* هزینه اجاره غرفه در 

 

 ثبت نام تلقی خواهد شد.تنها به عنوان اعالم آمادگی ی باشد و مشارکت قطعی در نمایشگاه نمبه منزله   درخواست مشارکت اولیهفراخوان تکمیل و ارسال  *
 

  باشد. می 01/06/1399  مورخدر نمايشگاه تا مشارکت و  ثبت نامآخرين مهلت ارسال تذکر :

 

 .صحت کلیه موارد مندرج دراين فرم را تأيید می نمايم ............................................... مديرعامل شرکت .................................................. اينجانب 

 

                                                                                                                                                                               

 )درخواست کننده( مدیرعامل مهر و امـضا                                                                                                                                                                                             

 : تاریخ                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 0990  398  9902 همراه :                                        017-  3881تلفکس:    ارتباط با ما؛

 کت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان، شر 4933165488پستی : آق قال  ، روبروی فرودگاه گرگان ،  کد _آدرس : گرگان  ،  بزرگراه گرگان  

www.Golestanfair.com                   Golestanfair@yahoo.com               Golestanexpo              Golestan.fair                                           

 به نام خدا                   

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان                              

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co                  

 

 درخواست مشارکت اولیهفرم 

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان                                                   
GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co.        
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