
   

  پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو) شرکت ییاجرا ستاد 
  3و2،واحد1،طبقه 414،پالك پنجاه و ششم  کوچهنبش سد آبادي،سید جمال الدین ایوسف آباد، خیابان  تهران،
  +989912770161:  واتساپ  021- 88064989-88614749:فکس  (ده خط)  021-88615797 :تلفن

  1صفحه 
  

  

  23/10/1140مورخ  1آگهی شماره 

  ر نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلماندثبت نام  فراخوان

 سالم  با

  نمایشگاه  یکمینو سی   سازمان توسعه تجارت ایران، 15/01/1401 مورخ 456/420/1401به استناد مجوز شماره         
تولیدکنندگان و  با نظارت اتحادیهبه صورت همزمان  يادار مبلمان یالملل نیب شگاهینما نیازدهمو ی مبلمان منزلبین المللی 

برگزار   تهران محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی در سال جاري تیرماه 26لغایت  23 تاریخاز  صادرکنندگان مبلمان ایران
  می گردد.

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.

   مدارك ذیل را است خواهشمند ،رویداداین  بهینه اجراي جهت ریزي برنامه منظور بهو  سالنهابا توجه به محدودیت فضاي        
   دفتر ستاد اجرایی ارسال فرمایید. به 02/20/1140تا تاریخ حداکثر 

  
  

 

  ثبت نامجهت  مدارك مورد نیاز
 براساس رسته فعالیت متقاضی( مبلمان منزل / مبلمان و تجهیزات اداري) فرم ثبت نام تکمیل شده ضمیمه )1

 آگهی ثبت و آخرین تغییرات شرکت فعال در صنعت مبلمانیا و پروانه بهره برداري  یا اتحادیه هاي صنفی معتبر جواز کسب )2

 فوق کارت ملی صاحب مستندات )3

 پیش پرداخت ثبت نامفیش واریزي  )4
 

  . گردد می اعالم جانماییمرحله حضور در جهت  نتیجه دریافتی هاي فرمس از بررسی پبدیهی است          
  
  

  

  

    

  

  مبلمان منزلمتقاضیان محترم نمایشگاه 
  میلیون ریال 60    ثبت ناممبلغ پیش پرداخت 

  متقاضیان محترم نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداري
  میلیون ریال  40    ثبت ناممبلغ پیش پرداخت 

   6104337277240816شماره کارت یا    4450386804واریز مبلغ به حساب شماره
  صنعت مبلمان پرشیانزد بانک ملت به نام شرکت پیشگامان 



  ستاد اجرایی شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو) 
تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادي،نبش کوچه پنجاه و ششم ،پالك 414،طبقه 1،واحد2و3
تلفن: 88615797-021 (ده خط)   فکس:88614749-88064989 -021  واتساپ : 989912770161+

صفحه 2

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 و یکمین 
نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل را دارم.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  مهر و امضا متقاضی

"لطفا ردیفهاي 1 تا7را با عالمت ضربدر مشخص و مدارك مربوط به بندهاي 2و3 را تحویل ستاد فرمایید"

6- متقاضی درخواست حمایت مالی (اسپانسري)  از رویداد

فضاي باز..............متر مربع ارزي ............ متر مربع ریالی ............ متر مربع 7- متراژ در خواستی:

شاخص هاي تعیین امتیاز جانمایی :

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

4- حضور در نمایشگاههاي Hofex  دو دوره گذشته

5- برگزیده مسابقات ارزیابی محصوالت برتر از نمایشگاههاي Hofex دو دوره گذشته

 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 )

شماره موبایل نماینده شرکت:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

شماره موبایل مدیرعامل:

نام شرکت / موسسه به التین :

نام نماینده شرکت :

فرم ثبت نام سی و یکمین نمایشگاه بین المللی  مبلمان منزل ( 23 لغایت 26 تیرماه 1401) 

زمینه فعالیت :

         مبلمان مدرن و 
راحتی             مبلمان کودك و مبلمان کالسیک( استیل) 

نوجوان

کد ملی مدیرعامل:
آدرس دفتر مرکزي : 

آدرس نمایشگاه :
آدرس کارخانه :

Email : website:

شماره اقتصادي :

نام شرکت / موسسه به فارسی:

      سایر .......................................کاالي خواب

فکس محل کار :  تلفن محل کار :
شماره شناسنامه ملی :کد پستی  :



کد ملی مدیرعامل:

  ستاد اجرایی شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا ( فیپکو) 
تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادي،نبش کوچه پنجاه و ششم ،پالك 414،طبقه 1،واحد2و3
تلفن: 88615797-021 (ده خط)   فکس:88614749-88064989 -021  واتساپ : 989912770161+

صفحه 2

6- متقاضی درخواست حمایت مالی(اسپانسري) از رویداد

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 یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی مبلمان اداري را دارم.                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    مهر و امضا متقاضی

"لطفا ردیفهاي 1 تا7 را با عالمت ضربدر مشخص و مدارك مربوط به بندهاي 2و3 را تحویل ستاد فرمایید"

7- متراژ در 
فضاي باز..............متر مربعخواستی:      ارزي ............ متر مربع  ریالی ............ متر مربع

فرم ثبت نام یازدهمین نمایشگاه بین المللی  مبلمان اداري ( 23 لغایت 26 تیرماه 1401) 

فکس محل کار : تلفن محل کار :
شماره شناسه ملی :کد پستی  :

شماره اقتصادي :

نام شرکت / موسسه به التین :نام شرکت / موسسه به فارسی:

نام نماینده شرکت :نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

شماره موبایل نماینده شرکت:شماره موبایل مدیرعامل:

آدرس دفتر مرکزي : 
آدرس نمایشگاه :

آدرس کارخانه :
Email : website:

زمینه فعالیت :

                 سایر ...........................................................................  صندلی و مبل اداريمیز و فایلینگ اداري         پارتیشن،گیشه و کانتر

شاخص هاي تعیین امتیاز جانمایی :

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

4- حضور در نمایشگاههاي Office Expo   دو دوره گذشته

5- برگزیده مسابقات ارزیابی محصوالت برتر از نمایشگاههاي Office Expo  دو دوره گذشته

 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 )
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