اطالعيه برگزاري
نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و خانه مدرن البرز 3 -تا  6بهمن ماه 1396
Alborz Home Appliances & Modern House Exhibition, 23-26 Jan 2018
محل برگزاري :کرج ،مهرویال ،پل شهدای پلیس ،محل موقت نمایشگاههای البرز ( موسسه گلستان گلشهر )
گروههاي تخصصی:
■ لوازم خانگی - :محصوالت سرمایشی و گرمایشی( یخچال ،فریزر ،یخچال فریزر ،بخاری ،شومینه ،آبگرمکن ،پکیج و )...
 محصوالت صوتی و تصویری  -ماشین های شوینده ( ظرفشویی ،لباسشویی و  - )...انواع ظروف (چینی ،کریستال،(هود ،سینك ،قاشق ،چنگال،

بلور ،تفلون ،چدن ،نقره ،مالمین ،سرامیك ،استیل و  -)...انواع سرویسها ،ابزار و لوازم آشپزخانه
کارد و چاقو ،چای و قهوه خوری ،ظروف نگهداری مواد غذایی و  - )...محصوالت پخت و پز (اجاقگاز ،کبابپز ،باربیکیو ،سرخکن،
میکروفر ،مایکروویو ،هواپز و  - )...سبد محصوالت (جاروبرقی ،اتو ،آبمیوهگیری ،سشوار ،چرخگوشت ،آسیاب ،چایساز ،ساعت ،چرخ-
خیاطی ،ترازو ،قهوهجوش و  - )...لیزینگ
■ خانه مدرن - :معماری و دکوراسیون داخلی  -فرش دستباف و ماشینی ،کف پوش و موکت  -چوب و
محصوالت چوبی  -لوستر ،لوازم نورپردازی و روشنایی  -منسوجات خانگی  -لیزینگ
هزينه مشاركت /خالص پرداختی(هرمترمربع):
 فضای سرپوشیده با تجهیزات پیش ساخته(حداقل  15مترمربع)  /شامل :پانلهای اطراف ،موکت ،یك عدد

پریز ،روشنائی ،یك عدد میز و دو عدد صندلی و کتیبه با نوشته  140 :هزار تومان
 فضای سرپوشیده بدون تجهیزات پیش ساخته (حداقل  30مترمربع) /غرفه خودساز 130 :هزار تومان
 فضای باز(حداقل  50مترمربع) 70 :هزار تومان
 حداقل فضای نمایشی تحت پوشش نمایشگاه 4 :هزار مترمربع
 تخصیص غرفه با فعالیت و متراژ درخواستی ،قطعیت ثبت نام و واریز هزینه متناسب است.
 مهلت ثبت نام  15دی ماه و به مبالغ  9درصد مالیات بر ارزش افزوده ،اضافه خواهد شد.
 سوابق کاری تانا و مدارک نمایشگاه از سایت  5زبانه tana-group.com
 اخبار و اطالعیه ها از طریق صفحات اجتماعی گروه تانا قابل مشاهده است.
 تانا عالوه بر برگزاری نمایشگاههای خارجی ،مجری نمایشگاه خودرو(چهار دوره) ،الکامپ و تلکام(یك
دوره) ،صنعتی -بازرگانی(یك دوره) و صنایع غذایی(دو دوره) در استان البرز بوده است.
 رزرو غرفه( 09120045906 :محسن شمس) و ( 09359976128امیرحسین آقایی)
تلفن 02632548990 :و دورنگار02632548734 :
 شبکه های اجتماعیTelegram: @tanagroup, Instagram: tanagroup :

