
  نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران

  ایروان –ارمنستان 

  1400خرداد ماه  23تا  20

10-13 June 2021 

  پاویون صنعت ساختمان –فرم درخواست 

 Yerevan Expo Centerمحل برگزاري 

 22662486-8، 22662845-6شماره تماس  -امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

  ارسال فرمایید. 09904136495یا شماره واتس اپ  021-22662847لطفًا فرم زیر را به طور کامل تکمیل نموده و به نمابر 

  بخش فارسی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرند یا برندها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرکتنام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آدرس 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فکس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تلفن

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایمیل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبسایت رسمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ماره همراهش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام و نام خانوادگی مدیرعامل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ماره همراهشــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (نماینده)مسئول نمایشگاهی

  تجاري  -خدماتی          صنعتی   –تولیدي              صنفی  –تولیدي      زمینه فعالیت :

  تعاونی                           اتحادیه               دولتی              خصوصی        نوع مالکیت:

  تضامنی                سهامی عام                   سهامی خاص        با مسئولیت محدود          :شرکت نوع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرح زمینه فعالیت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بخش انگلیسی

Company Name: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Brand: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Address: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

CEO: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Activity: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غرفه درخواستی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توضیحات ـــــــــــــــــمساحت مورد نیاز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران

  ایروان –ارمنستان 

  1400ماه خرداد  23تا  20

10-13 June 2021 

  هزینه ها و شرایط حمل بار

 Yerevan Expoمحل برگزاري 

  تعرفه شرکت در نمایشگاه

شامل غرفه سازي (ماکسیما با دیزاین دلخواه  یورو 98 استاندارد نمایشگاهی، تعرفه شرکت در نمایشگاه به ازاء هر مترمربع غرفه با تجهیزات

  است. متقاضی)، نشست هاي تجاري و اجاره بهاي زمین غرفه

ساعت مبلغ پیش فاکتور را به  48تعاون ایران ارائه خواهد شد و متقاضی موظف است ظرف  بر اساس مساحت غرفه، پیش فاکتور توسط اتاق

هاي بین المللی تهران، جنب سالن ران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارك وي، محل دائمی نمایشگاهامور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران به آدرس ته

  و رسید دریافت نماید. داده، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران، تحویل 27

  .1400اردیبهشت ماه  10آخرین مهلت ثبت نام 

  حمل بار و کاال  - هزینه

یعنی تا سقف ، مند شودهطبق جدول زیر بهر ،پرداخت هزینه بار بر اساس مساحت غرفه به ازاء هر مترمربعتواند از معافیت متقاضی می

  مشخص شده براي هر گروه کاالیی از پرداخت هزینه معاف است.

  گروه کاالیی  ردیف
  حمل هوایی  دریایی –حمل زمینی 

  با حق فروش  بدون حق فروش  با حق فروش  بدون حق فروش

  10  15  20  کلیوگرم 30  و مصالح ساختمانی، مواد معدنی و سرویس هاي بهداشتیلوازم   1

هزینه حمل تخفیف به ازاء  %20  وانت)  –خودروي سبک (سواري   2

  مترمربع غرفه 15حداقل 

-  -  

هزینه حمل تخفیف به ازاء  %25  مینی بوس)-خودروي نیمه سنگین (انواع کامیونت  3

  مترمربع غرفه 30حداقل 

-  -  

هزینه حمل تخفیف به ازاء  %30  تریلر)-کامیون-ي سنگین (انواع اتوبوسوخودر  4

  مترمربع غرفه 70حداقل 

-  -  

  و مهلت ارسال بار محل تحویل کاال

  هاي بین المللی تهرانهاي خارجی شرکت سهامی نمایشگاهانبار نمایشگاه

  ويبه پارك بزرگراه چمران، نرسیده -هاي بین المللی تهرانمحل دائمی نمایشگاه

 توضیحات

  1400اردیبهشت ماه  22تا  15به مدارك مورد نیاز به انبار خارجی  منضممهلت ارسال کاال 

 هاي بیمه معتبر، بیمه کامل باربري صادراتی و وارداتی با کلوزمتقاضیان موظفند کاالهاي ارسالی را نزد یکی از شرکتA  را تهیه و یک

  نسخه از آن را در هنگام تحویل کاال به متصدي مربوط در محل انبار تحویل دهند.

 .انبار خارجی از دریافت کاالهایی که از بسته بندي استاندارد و مطلوب برخوردار نباشند معذور است  

 کنندگان است.هاي همراه با فروش به عهده مشارکتهزینه برگشت کاال در نمایشگاه  

 ها و مازاد آن بر عهده ي شرکت سهامی نمایشگاههاي بدون حق فروش تا سقف معافیت به عهدهزینه برگشت کاال در نمایشگاهه

  متقاضی است.

 هاي خارجی تا اطالع بعدي از قبول فرش دستباف معذور است. انبار نمایشگاه 
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