فرم ثبت نام

سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی البرز( 24-27بهمن ماه)96

3rd Alborz Food Industry Exhibition, 13-16 Feb 2018
نام كامل شركت

فارسی:

انگلیسی:

فارسی:

نشانی دفتر مركزی
انگلیسی:
پست الکترونیک:
دورنگاربا درج كد:

تلفن با درج كد:

پایگاه اینترنتی:

فارسی:

شرح
محصوالت و خدمات

انگلیسی:

نام مدیرعامل

فارسی:

مسوول غرفه:

نام و سمت:

فضای نمایشی
مورد نیاز

انگلیسی:
پست الکترونیک :

تلفن ثابت:
تلفن همراه:

 ....................مترمربع غرفه سر پوشیده
(متراژ درخواستتتم مم بست تتی تترت 3
بسشد)

□ بس تجهیزات (پسنل هسی دور غرفه ،موکی ،تک میز و دو صندلم ،روشنستم ،پرتز برق و کتیبه)
□ بدون تجهیزات

 ....................مترمربع فضسی بسز(حداقل  30متر مربع)

زیرگروه تخصصی

□ لبنیست

□ بی کوتی ،شیرتنم و شکالت

□ نوشیدنم هس،چسی و قهوه

□ محصوالت پروتئینم

□ انواع کن رو و کمپوت

□ مواد اولیه صنستع غذاتم

□ آجیل ،خشکبسر و حبوبست

□ محصوالت کشسورزی ارگسنیک

□ داروهسی گیسهم و عرقیست

□ ادوته جست و چسشنم هس

□ مواد غذاتم آمسده /نیمه آمسده

□ آرد و نسن

□ ماشین آالت تخصصی

□ مواد اولیه و تجهیزات کیک و شیرتنم پزی

□ چاپ و بسته بندی

□ فروشگسه هسی زنجیره ای

□مکمل هسی رژتمم ،غذاتم و گیسهم

□ انواع روغن

□ فروشگسه،کسفم شسپ ،مطبخ،رستوران ،ف ی فود و ب تنم زنجیره ای تس خسص

□ سستر (لطفس نسم ببرتد) :

نوع آگهی انتخابی

درخواست اولیه آگهی
كتاب

صفحات اولیه □
(پشت روی جلد-روبروی پشت روی جلد)

صفحات داخلی □

پشت جلد □

 2صفحه داخلی □

صفحات ما قبل آخر □
(پشت پشت جلد  -روبروی پشت پشت

اسپانسرصفحات □

هیچکدام □

 4صفحه داخلی□

جلد)
این جانب

مدیر عامل شركت

با آگاهی كامل از شرایط سومین نمای شگاه صنایع غذایی البرز درخوا ست

مشاركت خود در نمایشگاه را اعالم می دارم و هزینه مشاركت بر اساس صورتحساب پرداخت خواهد شد .در ضمن كلیه مقررات و ضوابطی كه از سوی برگزاركننده در

نام و امضاء مدیرعامل:
تاریخ:
مهر شركت:

چارچوپ قوانین سازمان توسعه تجارت ایران ابالغ میگردد ،مورد قبول اینجانب است.

