شماره /524 :ن د96/
تاریخ4396/99 /45 :

مدیرعامل محترم شرکت
موضوع :دعوت به نمايشگاه تخصصی لوزام خانگی و خانه مدرن البرز
با سالم؛ به استحضار ميرساند این نمایشگاه با مجوز سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان برگزار
خواهد شد .با عنایت به ارتباط موضوع ،ضمن تقدیم خالصه اطالعات ،از آن شرکت برای حضور در
نمایشگاه دعوت به عمل آورده ،خواهشمند است دستور بررسي و اقدام الزم مبذول فرمایید.
زمان و محل برگزاري 3 :تا  6بهمن ماه  - 96کرج ،مهرویال ،پل شهدای پلیس ،محل موقت
نمایشگاههای البرز ( موسسه گلستان گلشهر )
زیرگروههاي تخصصی:
■ لوازم خانگی - :محصوالت سرمایشي و گرمایشي (یخچال ،فریزر ،یخچال فریزر ،بخاری ،شومینه،

آبگرمکن ،پکیج و  - )...محصوالت صوتي و تصویری  -ماشین های شوینده ( ظرفشویي ،لباسشویي و - )...
انواع ظروف (چیني ،کریستال ،بلور ،تفلون ،چدن ،نقره ،مالمین ،سرامیك ،استیل و  -)...انواع سرویسها ،ابزار
و لوازم آشپزخانه (هود ،سینك ،قاشق ،چنگال ،کارد و چاقو ،چای و قهوه خوری ،ظروف نگهداری مواد غذایي و
 - )...محصوالت پخت و پز (اجاقگاز ،کبابپز ،باربيکیو ،سرخکن ،میکروفر ،مایکروویو ،هواپز و  - )...سبد
محصوالت (جاروبرقي ،اتو ،آبمیوهگیری ،سشوار ،چرخگوشت ،آسیاب ،چایساز ،ساعت ،چرخخیاطي ،ترازو ،قهوه-
جوش و  - )...لیزینگ
■ خانه مدرن - :معماری و دکوراسیون داخلي  -فرش دستباف و ماشیني ،کف پوش و موکت -
چوب و محصوالت چوبي  -لوستر ،لوازم نورپردازی و روشنایي  -منسوجات خانگي – لوازم
ساختماني لوکس خانه ،محل کار و ویالی مدرن
هزینه مشاركت /خالص پرداختی(هرمترمربع):
 فضای سرپوشیده با تجهیزات پیش ساخته(حداقل  44مترمربع)  /شامل :پانلهای اطراف،

موکت ،یك عدد پریز ،روشنائي ،یك عدد میز و دو عدد صندلي و کتیبه با نوشته  459 :هزار تومان
 فضای سرپوشیده بدون تجهیزات پیش ساخته (حداقل  39مترمربع) /غرفه خودساز439 :
هزار تومان
 فضای باز(حداقل  49مترمربع) 09 :هزار تومان
 حداقل فضای نمایشي تحت پوشش نمایشگاه 5 :هزار مترمربع

Tana Int’l Group
2nd Floor, No.110, SALAM Bldg.

گروه بین المللی نواندیشان تانا
کرج ،عظیمیه ,بلوار شریعتی ,جنب بانک پاسارگاد

Shariati Blvd., Karaj, Iran.

شماره  ،111ساختمان سالم ،طبقه دوم

Telefax: (+9826) 32 54 8990

تلفن  /دورنگار(190) 09984221 :

www.tana-group.com

info@tana-group.com

www.tana-group.com

info@tana-group.com









تخصیص غرفه با فعالیت و متراژ درخواستي ،قطعیت ثبت نام و واریز هزینه متناسب است.
مهلت ثبت نام  44دی ماه و به مبالغ  9درصد مالیات بر ارزش افزوده ،اضافه خواهد شد.
سوابق کاری تانا و مدارک نمایشگاه از سایت  4زبانه  tana-group.comقابل مشاهده است.
تانا عالوه بر برگزاری نمایشگاههای خارجي ،مجری نمایشگاه خودرو(چهار دوره) ،الکامپ و
تلکام(یك دوره) ،صنعتي -بازرگاني(یك دوره) ،کاال ،خدمات و تجهیزات فروشگاه و فروشگاه
های زنجیره ای ( یك دوره) و صنایع غذایي(سه دوره) در استان البرز بوده است.
رزرو غرفه( 99429954996 :محسن شمس) و ( 99349906420امیرحسین آقایي)
تلفن 92632450999 :و دورنگار92632450035 :
شبکه های اجتماعيTelegram: @tanagroup, Instagram: tanagroup :

محسن شمس
مدیر عامل
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