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  14/01/1400مورخ  1آگهی شماره 

  ٤٠٠١ منزلنمایشگاه بین المللی مبلمان  سی امینمشارکت در  فراخوان
  

 سالم  با

  ،پروتکلهاي بهداشتی پیش بینی شده بر اساس رویدادهاي نمایشگاهینظر به موافقت ستاد مقابله با کرونا با برگزاري          

  از  مبلمان منزل با نظارت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانبین المللی سی امین نمایشگاه 

  برگزار می گردد.  تهران محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی در سال جاري مرداد 1تیر لغایت  29 تاریخ

تحقق این رویداد که باحضور ارزشمند صاحبان دانش و تکنولوژي همراه خواهد بود، فرصت منحصر به فردي براي صادرات   

  محصوالت مبلمان ایران به بازار کشورهاي هدف صادراتی ایجاد خواهد نمود.

تقدم در ثبت نام و بهره مندي از  مطابق روال همه ساله، جانمایی غرفه ها از متقاضیان محترمی آغاز خواهد شد که عالوه بر

توانمندي ها و ظرفیت هاي الزم جهت برقراري تعامالت بین المللی و ارائه کاال و خدمات به بازارهاي جهانی، امتیاز کاملتري 

  نیز بدست آورند. جدول شاخصهاي وزنی اولویت جانماییاز 

فرم ثبت  است خواهشمند ،این رویداد بهینه اجراي جهت ریزي برنامه منظور بهو  سالنهابا توجه به محدودیت فضاي          

  دفتر ستاد اجرایی ارسال فرمایید. به 80/20/1400تا تاریخ حداکثر  و نموده تکمیلرا  نام ضمیمه

 .  گردد می اعالممرحله ثبت نام حضور در جهت  نتیجه دریافتی هاي فرمس از بررسی پبدیهی است            
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ضمن مطالعه کامل و دقیق و قبول کلیه شرایط و مقررات مشارکت در نمایشگاه و ارائه مدارك و مستندات مورد نظر درخواست ثبت نام در سی امین نمایشگاه بین المللی 
مبلمان منزل را دارم.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                 مهر و امضا متقاضی

ریالی ........................... متــــر مــــربع
6- متراژ در خواستی:

فضاي باز........................متــــر مــــربع
"لطفا ردیفهاي 1 تا5 را با عالمت ضربدر مشخص و مدارك مربوط به بندهاي 2و3 را تحویل ستاد فرمایید"

ارزي ........................... متـــــر مــــربع

شاخص ھای وزنی اولویت جانمایی :

3- صادر کننده مستقیم محصوالت مبلمان (ارسال تصویر مستندات گمرکی )

4- حضور در نمایشگاههاي Hofex  سنوات .....................................

5- برگزیده مسابقات ارزیابی محصوالت برتر از نمایشگاههاي Hofex سنوات ....................................

 1- عضویت معتبر در اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران

2- واحد تولیدي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنایع و یا جواز تولیدي صنفی (ارسال تصویر)

فرم ثبت نام سی امین نمایشگاه بین المللی  مبلمان منزل (  29 تیر تا1 مرداد ماه 1400 ) 

فکس محل کار : تلفن محل کار :

شماره شناسنامھ ملی :کد پستی  :

شماره اقتصادی :

نام شرکت / موسسھ بھ التین :نام شرکت / موسسھ بھ فارسی:

نام نماینده شرکت :نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

شماره موبایل نماینده شرکت:شماره موبایل مدیرعامل:

زمینھ فعالیت :

کاالی خواب             مبلمان کودک و نوجوانمبلمان کالسیک(استیل)         مبلمان مدرن و راحتی

آدرس دفتر مرکزی : 

آدرس نمایشگاه :

آدرس کارخانھ :

Email : website:


	آگهی پیش ثبت نام منزل 1400.pdf (p.1)
	فرم ثبت نام مبلمان منزل 1400.pdf (p.2)

