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 و   سازیانبوه  گرمایشی،  و  سرمایشی  صنایع  مصالح،  عمران،

  روشنایی،  برق، دکوراسیون،  معماری، گذاری،سرمایه 

 شیرآالت   و  چینی  سرامیک،  و  کاشی  پنجره،  و  در  آسانسور،

 و  آالتماشین  سازی، هوشمند مهندسی، و فـنی خدمـات

 وابسته صنایـع و ساز و ساخت سازی،راه  تجهیزات

    1399تیرماه  14ی ــال 11
 المللی فارس مایشگاه بینن

 المللی بیست و دومین نمایشگاه بین

  iCBuild2020صنعت ساختمان شیراز 
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  مدیریت محترم

 با سالم و احترام؛

های مرتبط با صنعت ساختمان نقش موثری در توسعه و رونق این حوزه در کشور ایفا نموده و همچنین همانگونه که مستحضرید، نمایشگاه

 کند.کنندگان را فراهم میمشارکتهای جدیدی از مشتریان و کمک به توسعه برند فرصت نفوذ در بازارهای جدید و آشنایی با گروه

کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیر در کشور فراهم آورد، هایی که توانسته نظر مساعد مشارکتیکی از نمایشگاه

این رویداد   مین دوره دوبیست و  به عنوان بزرگترین نمایشگاه جنوب کشور است که    المللی صنعت ساختمان شیرازنمایشگاه بین 

 1399تیرماه  14الی  11اریخ ــدر تو  iCBuildارس با برند ــرساز رویداد پـتوسط شرکت ب ،ارســللی فــالمگاه بین ـــدر نمایش

 برگزار خواهد شد.

ترده درصدد ریزی گسالمللی، با برنامههای تخصصی در سطح بین شرکت برساز رویداد پارس، به عنوان یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه

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

های ساختمانی و عمرانی فراهم شده تجار و فعالین مرتبط با حوزه های الزم زمینه حضور و بازدید. از اینرو با انجام رایزنیفارس است

 اقدام فرمایید. آن لذا خواهشمند است در صورت تمایل به اخذ غرفه و ثبت نام نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال است.
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 نام مدیر عامل:         نام کامل شرکت: 

   فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  □نمایندگی خارجی   □تولید کننده / شرکت بازرگانی داخلی  

 تلفن:       همراه:               نام رابط: 

 □فضای باز       □فضای داخلی    متراژ مورد نظر: 

هزینه غرفهه در بهازه پهیب  نهت نهاما مننهاب محاسهنه ااهاره ب ها م هاب  بها  %50درصورت پرداخت الزم به ذکر است  *** 

و پــا از پایــان یــافتن بــازه پــیش ثبــت نــام مبنــای محاســبات بــر اســاس نــر  جدیــد اعــالم شــده از ســوی   دوره گذشهته خواههد بهود نرخ 

  .المللی فارس قرار خواهد گرفتهای بینشرکت نمایشگاه 

 

 
 8000داخلی     021-41074000    ستاد اجرایی:

 
 09018296244                    پ:اتلگرام و واتس

 
 9داخلی                   021-41074000       فکس:

 
 info@iCBuildexpo.com         ایمیل:     
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