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 1صفحه 

 

 

 

 مجدد فراخوان

 4001 دی ماه 2-5 منزلنمايشگاه بین المللی مبلمان  سی امین

 

 سالم  با

      ماهدی 5لغایت  2 در توجه به تعیین تاریخ برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزلبا    

فرم          هر چه سریعتر دارند خواهشمند است را که تمایل به حضور در این رویداد یاز متقاضیان سال جاری

به دفتر ستاد اجرایی ارسال فرمایند. بدیهی است  20/08/1400ضمیمه را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ثبت نام 

 م اعالم می گردد.پس از بررسی فرم های دریافتی نتیجه جهت حضور در مرحله ثبت نا

 

 

 پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا )فیپکو( شرکت يیاجرا ستاد

 



:مدیرعامل ملی کد

 سایر 
..........................

(فیپکو)  ستاد اجرایی شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا 
3و2،واحد1،طبقه 414تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،نبش کوچه پنجاه و ششم ،پالک 

+989912770161:  واتساپ  021 -88064989-88614749:فکس   (ده خط) 021-88615797: تلفن

2صفحه 

:  مرکزی دفتر آدرس

: نمایشگاه آدرس

: کارخانه آدرس

Email : website:

: فعالیت زمینه

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

نوجوان

: اقتصادی شماره

:موسسه به التین / نام شرکت 

: شرکت نماینده نام:نام و نام خانوادگی مدیر عامل

:شرکت نماینده موبایل شماره:مدیرعامل موبایل شماره

(1400 دی ماه 5 تا2)فرم ثبت نام سی امین نمایشگاه بین المللی  مبلمان منزل 

:  کار محل فکس: کار محل تلفن

: ملی شناسنامه شماره:  پستی کد

:فارسی به موسسه/  شرکت نام

:شاخص های وزنی اولویت جانمایی 

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

.....................................  سنوات Hofexحضور در نمایشگاههای - 4

.................................... سنوات Hofexبرگزیده مسابقات ارزیابی محصوالت برتر از نمایشگاههای - 5

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

(ارسال تصویر)واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و یا جواز تولیدی صنفی - 2

:عرض :                  طول : ابعاد غرفه 

:عرض :                  طول : ابعاد غرفه 

:عرض :                  طول : ابعاد غرفه 

ضمن مطالعه کامل و دقیق و قبول کلیه شرایط و مقررات مشارکت در نمایشگاه و ارائه مدارک و مستندات مورد نظر درخواست ثبت نام در سی امین نمایشگاه بین المللی 

                                                                                                                                                                                                       . مبلمان منزل را دارم

                                                                                                        مهر و امضا متقاضی

متــــر مــــربع ...........................ریالی 

:متراژ در خواستی- 6

متــــر مــــربع........................فضای باز

" را تحویل ستاد فرمایید3و2 را با عالمت ضربدر مشخص و مدارک مربوط به بندهای 5 تا1لطفا ردیفهای "

متـــــر مــــربع........................... ارزی 
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