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                           HIGEX 2016 
بين المللي باغباني، نمايشگاه اولين  
وابسته صنايعماشين آالت و گياهان دارويي، ، نهاده ها، گلخانه  

تهران تخصصي شهرداري محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي-بوستان گفتگو  
95آذر ماه  6- 3  

       
  فرم ثبت نام          

  

 شرايط ثبت نام
  

و دفترچه ثبت نام مندرج در وب سايت شركت مجتمع نمايشگاهي و رسانه اي شهر (بوستان گفتگو) يشگاه تابع شرايط و مقررات *مشاركت در اين نما
 باشد. مينمايشگاهي ميالد نور 

تأييد ستاد  و دريافت و تكميل دفترچه ثبت نام باشد و ثبت نام قطعي پس از درخواست مشاركت به منزله پذيرش در نمايشگاه نميارسال فرم  *تكميل و
  گيرد. برگزاري و واريز وجه صورت مي

  گردد. *اعالم انصراف پس از ثبت نام پذيرفته نبوده و وجه واريزي مسترد نمي
 باشد. فرمهايي كه پس از اين تاريخ دريافت گردد در ليست رزرو قرار خواهند گرفت. مي 20/08/95*آخرين مهلت ثبت نام 

نمايند حق انتخاب  باشد و مشاركت كنندگاني كه در روزهاي پاياني اقدام به ثبت نام مي *جانمايي غرفه ها بر اساس اولويت ثبت نام قطعي مشاركت كنندگان مي
   خواهند داشت.بسيار محدودي  جهت تعيين محل غرفه 

ستادبرگزاري از پذيرش درخواستهاي جديد معذور مي باشد و هيچ گونه مسئوليتي در  20/08/95*در صورت تكميل ظرفيت قبل از مهلت ثبت نام 
  .قبال ثبت نام قطعي بدون پيوست و ضميمه مالي ندارد

  )مترمربع 12(حداقل معمولي با تجهيزات و خدمات Aغرفه نوع* 
   متر مربع) 30فضاي باز بدون تجهيزات(حداقل  Bغرفه نوع* 

 

  شماره اقتصادي:                                           شماره ثبت:                            نام شركت/سازمان:                                           

  وب سايت:                                                                                پست الكترونيك: 

  :زمينه فعاليت

  تلفن همراه:          نام مدير عامل:

  تلفن همراه:          نام مسئول تام االختيار:  

    فكس:          تلفن:   

    :نشاني

  نام كمپاني خارجي:از كشور:                                                             كننده                   وارد كننده     ديتول

  ساير:         خدمات                  تجهيزات              ماشين آالت          ها گلخانه ها            نهاده  گروه كااليي: باغباني        

  
ضايي به متراژ ........................ متر اينجانب ..........................................مديرعامل/ مسئول تام االختيار شركت................................ تقاضاي  ف

  رم.را دا         A        Bمربع، غرفه نوع 
  

  تاريخ                                   محل  مهر و امضاء                                                                     


