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فرم درخواست شرکت در نمایشگاه
نام مدیرعامل :

نام شرکت  /سازمان :
وب سایت :

تلفن :

نام مسئول غرفه :

پست الکترونیک :

نمابر :

شماره ثابت و همراه :

آدرس کامل پستی :
شرح کامل محصوالت  /خدمات قابل ارائه در نمایشگاه :

مقررات وتسهیالت قابل ارائه







اختصاص فضای غرفه بر اساس درخواست و در محل البی دانشکده مکانیک همزمان با برگزاری کنفرانس 17و 95/9/18خواهد بود
غرفه بندی استاندارد شامل محصور بودن از سه طرف  ،کتیبه سردر ،دو عدد صندلی  ،یک عدد میز و پریز برق می باشد
هزینه اجاره غرفه هر مترمربع  150،000تومان و مساحت غرفهها تقریبا  9مترمربع می باشد
صدور کارت حضور و پذیرایی رایگان برای دو نفر غرفه دار
غرفه ها از مورخ  95/9/16به شرکت ها تحویل داده شده و  1روز پس از خاتمه کنفرانس نسبت به جمع آوری آنها اقدام می گردد



شرکت ها موظف به ارائه محصوالت یا خدمات مرتبط با موضوع کنفرانس می باشند



تعیین محل غرفه بر اساس نقشه اولیه نمایشگاه (اولویت و جانمایی غرفه صرفا بر اساس زمان تقدم ثبت نام می باشد)

نحوه ثبت نام و اجاره غرفه



ارسال فرم تکمیل شده درخواست به دبیرخانه کنفرانس



ارسال تصویر فیش بانکی پرداختی به حساب شماره  443021095بانک کشاورزی شعبه خواجه نصیر به نام هدایا و کمک
های مردمی به دانشگاه خواجه نصیر به دبیرخانه کنفرانس



ارسال تصویر آخرین روزنامه رسمی و کارت ملی صاحبان امضا



ارسال یک قطعه عکس افراد حاضر در غرفه



هماهنگی سایر امور مربوطه با روز برپایی نمایشگاه با مسئول مربوطه در دبیرخانه کنفرانس

اینجانب  .....................مدیرعامل  /نماینده تام االختیار شرکت  ..............................................با اطالع کامل و پذیرش مقررات
و شرایط عمومی نمایشگاهها (تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران) بدینوسیله ضمن قبول
شرایط فوق تقاضای اجاره  .........مترمربع غرفه به شماره  ........در نمایشگاه جانبی کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات را دارم .
تاریخ ،مهر و امضا
دبیرخانه ششمین کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات  :تهران – میدان ونک – خیابان مالصدرا – خیابان پردیس – دانشکده مکانیک
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تلفن 021-84063257 :

نمابر 021-43857682 :

پست الکترونیکی ISAV2016@kntu.ac.ir :

وب سایت www.isav.ir/2016 :

همراه 09127118419 :

