
 

 8 واحد سوم، طبقه ،7 پالک گلشهر، بلوار شمالی، آفریقای خیابان تهران،

  Info@avinafraz.com  :ایمیل
 

 هفته و نمایشگاه حمل و نقل عمومی، عمران و خدمات شهری،” 

 ”آالت و صنایع وابسته ماشین شهر هوشمند، مدیریت جامع شهری،

 
  مدیر عامل محترم سازمان/شرکت                                                                                    

                                                                                                                     با سالم و احترام

 ه خ هع ها،را    هفته    مایشگههیح لاه    معه  یاهعمرا یاهخدم   شهرمی   ه خ ا         "؛ رساند استحضار میبه 

       "افاارا  شاار آ آویاا "توساا   1041 مهرمااا در را  "آال    صهه،یشر  دتهههت  می هه   مههرشخشج مههیمر  هه خ ا 

 خصوصاای، دولتاای، نهادهااای همکاااری و حمایااآ بااا )وابسااته بااه شااهرداری تهااران  هااای شااهر آفتااا  نمایشااها در محاال 

صاات آ مت،اار، مبلمااان و  ، خاادماش شااهری،بااا آفریتینقاال، ترافیاا ،  و حماال صاات آ بااا ماارتب  هااای سااا مان و هااا ارگااان

 ، با یافااآ و پسااماند، ادتصاااد شااهری وسااا ی  آوری و هوشاامتد فاا نشااانی،  تجهیااتاش شااهری، نااور پااردا ی و روشااتایی، آتاا  

 .ری برگتار خواهدشدگذا های سرمایه فرصآ دهتدگان ارائه
 آید. عمل میه دعوش ب ای  نمایشها بدی  وسیله ا  آن سا مان/شر آ محترم جهآ حضور ف ال و گسترد  در  

  نمایشگاهاطالعات مهم 

 اتمام نمایشگاهاز  بعدیک روز  تخلیه سالن روز قبل از افتتاح دو زمان تحویل سالن 9049ماه  مهر 22تا  91 تاریخ نمایشگاه

 شهرآقتاب محل برگزاری عصر 6صبح تا 94 ساعت بازدید 9049ماه  خرداد زمان پیش ثبت نام

 نام فرم پیش ثبت

  نام نماینده شرکت  نام مدیر عامل  نام کامل شرکت

  ایمیل  موبایل  فکس  تلفن

 آدرس:

 متراژ درخواستی فضای باز

 )فقط زمین(

 تسرپوشیده، بدون تجهیزافضای  

 )فقط زمین(

سرپوشیده با تجهیزات فضای  

 ویژه

 

 نوع مشارکت:

 □دانش بنیان  □تحت لیسانس □های خارجی دارای نمایندگی از شرکت □واردکننده □تولید کننده داخلی

 زمینه فعالیت)الزامی(:

 ؟هستیدنمایشگاه  جانبیهای  برنامه یک از کدام مند به مشارکت در عالقه

 □های تجاری هیئت      □ B2Bهای نشست     □آموزشیهای  کارگاه   □های تخصصی همایش

 .هستمتوسط برگزارکننده  □سازی مدوالر ویژه  و یا غرفه □ساز غرفه و مایل به ساخت

 تاریخ                                                                                           مهر و امضای شرکت کننده

ده شخصی در کمال صحت و سالمت با ارارا های بهداشتی مقابله با کرونا  و مقررات شرعی و قانونی معامالت و رعایت پروتکلکلیه شرایط 
 .ستتایید امورد پذیرش و  ،ها نام و مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه های ثبت های ذکر شده در فرمو پذیرش و رویت کلیه بند

کپی رقمی،  21کد اقتصادی  کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت، برداری، کپی پروانه بهره ثبت نام،تکمیل فرم مدارک مورد نیاز : 

 بروشور یا کاتالوگ عامل،ملی مدیر کارت

 و 03206110190  اپ واتسس  تماس و درخواست خود را به 11010102شماره تلفن توانند با  مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می عالقه

                         ارسال نمایند. 11022032 دورنگار

 ستاد برگزاری نمایشگاه –با سپاس                                                                                                                                

 

  17/42/1041:   تاریخ

 آ-خ-147 :شمار 


