بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی

صنعت ساختمان شیراز iCBuild 2020

 11الــی  14تیرمــاه 1399
نمایشگاه بینالمللی فـارس

عمران ،مصالح ،صنایع سرمایشی و گرمایشی ،انبوهسازان و سرمایهگذاری ،معماری ،نما و دکوراسیون ،برق و روشنایی،
آسانسور ،تأسیسات ،لوله و اتصاالت ،در و پنجره ،سنگ ،کاشی و سرامیک ،چینی و شیرآالت بهداشتی ،هوشمندسازی
ساختمان و سیستم های امنیتی ،خدمات فنی و مهندسی ،ماشینآالت و تجهیزات راهسازی ،ساخت و ساز و صنایع وابسته

 -7کتاب رسمی نمایشگاه
کتاب رسمی نمایشگاه به عنوان سند حضور مشارکتکنندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است .ستاد اجرایی برای تهیه یک کتاب استاندارد
نمایشگاهی که در شان مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان گرامی باشد ،تدارک خاص و ویژهای را فراهم کرده تا با توجه به اهمیت این رویداد،
اثری درخور و شایسته در دسترس شرکتهای ایرانی و خارجی باشد .بر این اساس امیدواریم با حضور چشمگیر و متمرکز خود در این اثر ضمن
بهرهمندی از یک فرصت و مزیت متمایز ،شاهد توسعه فعالیتهای تجاری شما در بازارهای داخلی و خارجی باشیم.

خواهشمند است جهت درج آگهی در کتاب بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان شیراز ( )iCBuild 2020ضمن تکمیل فرم
شماره سه ،به موارد ذیل توجه فرمایید:
 )1آگهی در سایز  A5و مطابق جزئیات توسط سفارشدهنده تهیه و حداکثر دو هفته مانده به برگزاری نمایشگاه جهت چاپ برای
سفارشگیرنده ارسال میگردد.

شکل  – 4ابعاد کتاب رسمی نمایشگاه

 )2فرمت فایل آگهی  CMYKچهار رنگ به صورت  TIFFبا رزولوشن  dpi 300و با حاشیه اطمینان  1/5سانتی متر از هر طرف باشد.
 )3محل چاپ صفحات و یا سایر مواردی که تصریح نشدهاند بنا به صالحدید سفارشگیرنده خواهد بود.
 )4سفارشدهنده آگهی متعهد است به میزان  % 30مبلغ آگهی را در صورت انصراف به سفارشگیرنده پرداخت نماید.
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فرم شماره سه :درج آگهی در کتاب نمایشگاه
نام مدیر عامل:

نام کامل شرکت:

اطالعات شرکت

فعالیت /محصوالت قابل عرضه:
نمابر:

تلفن:

ایمیل:

وبسایت:

آدرس:
تلفن تماس:

نام و نام خانوادگی رابط:
شماتیک

عنوان

قیمت (ریال)

اطالعات درج آگهی در کتاب نمایشگاه

عنوان

قیمت (ریال)

30،000،000

پشت جلد
□

80،000،000

داخل جلد رو
□

صفحه اول
□

30،000،000

داخل جلد پشت
□

20،000،000

صفحه دوم و
سوم
□

15،000،000

صفحات داخلی
□

12،000،000

صفحه آخر
□

17،000،000

پاورقی یا
سربرگ
□

40،000،000

شماتیک

به جمع کل مبالغ فوق ،مبلغ  %9مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

این قرارداد بابت درج آگهی در کتاب نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان شیراز ( )iCBuild 2020که از تاریخ  11الی  14تیرماه 1399
در محل نمایشگاه بینالمللی فارس برگزار میگردد با شرایط فوق منعقد میگردد .اینجانب  ...........................................................مدیر عامل/
نماینده تاماالختیار شرکت فوق با آگاهی و قبول مقررات مربوط به چاپ آگهی در کتاب ،بدینوسیله متقاضی چاپ آگهی در کتاب نمایشگاه
فوقالذکر میباشم.
تاریخ:

امضا:

مهر شرکت:

لطفا فرم تکمیل شده و فیش واریزی را به شماره نمابر  021-41074000داخلی  9و یا شماره تلگرامی  09018296244و یا ایمیل
 info@iCBuildexpo.comارسال فرمایید.
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