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 صنعت ساختمان شیرازالمللی بیست و یکمین نمایشگاه بین

 

 

  مدیریت محترم

 با سالم و احترام؛

شور ایفا نموده کهای مرتبط با صنعت ساختمان نقش موثری در توسعه و رونق این حوزه در همانگونه که مستحضرید، نمایشگاه

کنندگان شارکتهای جدیدی از مشتریان و کمک به توسعه برند مآشنایی با گروهو همچنین فرصت نفوذ در بازارهای جدید و 

 کند.را فراهم می

در کشور فراهم  کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیرهایی که توانسته نظر مساعد مشارکتیکی از نمایشگاه

کمین یبیست و گترین نمایشگاه جنوب کشور است که به عنوان بزر المللی صنعت ساختمان شیرازنمایشگاه بینآورد، 

اریخ ــدر تو  iCBuildارس با برند ــرساز رویداد پـارس و توسط شرکت بــللی فــالمگاه بینـــاین رویداد در نمایش دوره

 برگزار خواهد شد. 1398تیرماه  14الی  11

ریزی گسترده رنامهالمللی، با بهای تخصصی در سطح بیننمایشگاهشرکت برساز رویداد پارس، به عنوان یکی از برگزارکنندگان 

کشورهای همسایه  های مهم صادراتی صنعت ساختمان بهدرصدد توسعه بیش از پیش این نمایشگاه و تبدیل آن به یکی از پایلوت

های ساختمانی ا حوزهبالین مرتبط تجار و فع های الزم زمینه حضور و بازدید. از اینرو با انجام رایزنیو حوزه خلیج فارس است

 ، قطر و افغانستان فراهم شده است.از کشورهای همسایه به ویژه عراق و عمرانی

  ن بــه شــمارهآلــ ا خواهشــمند اســت در صــورت تمایــل بــه اخــ   رفــه و ثبــت نــام نســبت بــه تکمیــل فــرم پیوســت و ارســا  

ـــا شـــماره تل( 9)داخلیییی  021- 41074000 ـــی و ی ـــو  09018296244گرام ـــمیا ای  info@icbuildexpo.com لی

 اقدام فرمایید.

 8000داخلی  021-41074000:  کسب اطالعات بیشتر  

 

 

         با احترام

 ستاد برگزاری
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 "اطالعات فارسی و انگلیسی در جدول ذیل در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد " فرم شماره یک: ثبت نام در نمایشگاه -1

ت
رک

 ش
ت

عا
ال

اط
 

 نام مدیر عامل: نام کامل شرکت:

Company Name: Director: 

 کد اقتصادی:  فعالیت/ محصوالت قابل عرضه:

Field of Activity: 

 کد پستی: شماره ثبت: شناسه ملی:

 وبسایت: نمابر: تلفن:

  آدرس: ایمیل:

Address: 

ط
راب

 

 تلفن همراه:  نام و نام خانوادگی:

  ایمیل: تلفن ثابت:

فه
غر

ت 
عا

ال
اط

 

 گرید سالن

اجاره بهای هر 

مترمربع فضای خام 

 )ریال(

متراژ مورد 

 نیاز )مترمربع(

درصورت نیاز به سازه و تجهیزات استاندارد نمایشگاهی مطابق 

 گردد:جدول ذیل محاسبه می

 

 مکان نوع سازه
هر اجاره بهای 

 متر مربع

 ریال 300،000 داخل سالن اکتانورم

 ریال 200،000 فضای باز فریم اسپیس

 ریال 600،000 فضای باز چادر نمایشگاهی

 باشد.سازی بر عهده شرکت با مشخصات فوق میغرفه
 

  A 1،700،000 فضای باز

 بهار  □

 سرو  □

 نرگس  □

A 2،150،000  

B 1،950،000  

 حافظ
A 2،500،000  

B 2،300،000  

 گردد.اضافه می مالیات بر ارزش افزوده %9مبلغ به جمع کل اجاره بها غرفه،  .1

شنایی  .2 سر درب، رو ستاندارد، کتیبه  شگاهی ا سازه نمای شامل:  سازه و تجهیزات 

 متر مربع 18استاندارد، یک میز و دو عدد صندلی به ازای هر 

شرکتتعرفه .3 صرفا مربوط به  شد که های داخلی میهای ریالی  کاالها و برندهای با

 نمایند. داخلی را در نمایشگاه معرفی می

 سازی نمی باشند.مترمربع مجاز به غرفه 24غرفه های کمتر از  .4

تحویل غرفه در صورت تسویه حساب کامل و دارا بودن برگه تسویه حساب از ستاد  .5

 باشد.پذیر میبرگزاری نمایشگاه امکان

پیمانکار مربوطه را طی  اسااات تا نیاز ،خودسااااز ایهکننده برای غرفهمشاااارکت .6

های کتبی معرفی نماید و همچنین پیمانکار مذکور بایساااتی کلیه ن شاااهای نامه

  روز قبل از برگزاری نمایشگاه به ستاد برگزاری ارائه نماید. 20سازی را تا غرفه

کنندگان موظف به رعایت دساااتورالعمل، قوانین و سااااز مشاااارکتپیمانکار غرفه .7

نمایشاااگاه و پرداخت عوار   المللی فارس و برگزارکنندهنمایشاااگاه بینم ررات 

 باشد.مربوطه می

به   "به نمایشگاه روز 45کمتر از  " در صورت انصراف یا عدم حضور در نمایشگاه .8

 گردد.کننده استرداد نمیهر دلیلی هیچگونه وجهی به شرکت

 پارساطالعات واریزی بانک ملی به نام شرکت برساز رویداد 

 6037991899970689 :شماره کارت                 540170000000357100854000IR: شبا شماره            0357100854000 :شماره حساب

المللی صنعت نمایشگاه بیناینجانب ........................................... مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت فوق با مطالعه کامل قوانین و م ررات 

 .باشممی فوقنمایشگاهی به شرح  مت اضی دریافت غرفه و خدماتو پذیرش آنها، بدینوسیله ایت( س)مندرج در وب 1398ساختمان شیراز 

 

 تاریخ:                                              امضا:                                              مهر شرکت:

، آقای مهندس قنبری 09018296240 و یا 8000داخلی 021-41074000 هایبا شماره ستاد برگزاری نمایشگاه کسب اطالعات بیشتر ازبرای 

 تماس حاصل فرمایید. یقای مهندس محمدآ 09018296249 و خانم مهندس صبایی 09018296246

http://www.icbuildexpo.com/

