
مشخصات شرکت درخواست کننده خدمات نمایشگاهی 

:نوع فعالیت شرکت :شرکتنام

نام مسئول غرفه: :مدیر عاملنام

:آدرس شرکت شماره موبایل مسئول غرفه:

فکس: :تلفن

محل نمایشگاه: نمایشگاه :نام 

:شماره سالن :غرفهنام

:شماره غرفه

سئولیتی منه هیچگومسئولیت صحت درج مطالب با تنظیم کننده بوده و در صورت هر گونه مغایرت این شرکت 
اشت.بر عهده نخواهد د



لیست کاالهاي مورد نیاز 

قیمت کلقیمت هر واحدتعدادتوضیحاتکد

مبلغ کل

% مالیات بر ارزش 8
افزوده

جمع کل



: با تشکر از انتخاب شرکت میالد مبتکر شرق بعنوان شرکت خدمات نمایشگاهی الزم است به استحضار برساند

مناسب و در شاًن شرکتهاي محترم ارائه خواهدشد .کلیه کاال و تجهیزات ارائه شده با بهترین کیفت و با پکیج-1
کاالها در شب قبل از نمایشگاه به نماینده شرکت تحویل داده خواهد شد.-2
هاي تکمیل شده و فیش واریز در وجه شرکت خواهد بود .نام ارائه فرممالك ثبت-3
الد صورت خواهد گرفت .تخلیه و خروج کاالها ي اجاره اي پس از پایان کار نمایشگاه و توسط شرکت می-4
مسئولیت حفظ و حراست از اموال نمایشگاه در ساعت بازدید به عهده شرکت کننده می باشد.-5
درصورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاري ازسوي شرکت کننده ، کلیه هزینه ها بعهده شرکت درخواست -6

کننده کاال می باشد.
کیفیت کاال ، مشتریان گرامی چون شما را همواره در کنار خود داشته باشد .شرکت میالد امیدواراست با ارائه بهترین-7

....................................................... .اینجانب................................................نماینده شرکت / موسسه ....................................
جمعاً به مبلغ خود را طبق لیست پیوست و وسیله بدیناعالم شده با اطالع کامل و پذیرش مقررات و شرایط عمومی 

......... ریال طی چک بین بانکی/حواله/فیش نقدي به ....................................................................................................واریزي
....................... مورخ ............................................ به شماره ......شماره ..................................................................................

واریز و صحت اطالعات کشاورزي شعبه میرداماد به نام حمیدرضا باقري / ابوالقاسم ساالررضایی بانک19639015حساب  
کنم فوق را تائید می

تاریخ :                                                                         مهر و امضاء متقاضی



قیمت

کدنامتصویرابعاد

تومان٦٠٠٠٠

٥٠عرض 

١٠٠طول 

١ویترین کوتاه١٠٠ارتفاع 

تومان٩٠٠٠٠

٥٠عرض 

١٠٠طول 

٢متوسطویترین١٥٠ارتفاع 

تومان١٢٠٠٠٠

٥٠عرض 

١٠٠طول 

٢٠٠ارتفاع 

بلندویترین

٣

تومان١٠٠٠٠٠

٥٠عرض 

٥٠طول 

٢٠٠ارتفاع 

ویترین گردون

٤



تومان٤٠٠٠٠

٥٠عرض 

٥صندلی کنفرانسی٩٠ارتفاع 

تومان٣٠٠٠٠

٨٥ارتفاع پایھ 

١٣٠طول زنجیر 

٦زنجیر غرفھ٩٠قوس زنجیر 

تومان٤٠٠٠٠

٥٠عرض 

١٠٠طول 

١٠٠ارتفاع 

کانتر اطالعات

٧

تومان٥٠٠٠٠

٥٠عرض 

٩٠طول 

٩٠ارتفاع 

٨(بلند)کابینت اطالعات

تومان٥٠٠٠٠

٥٠عرض 

١٠٠طول 

٧٥ارتفاع 

کابینت قفلدار

٩



تومان٦٠٠٠٠

٧٥پایھ 

١٠میز با صفحھ شیشھ ای ٩٠قطر شیشھ 

تومان١٠٠٠٠٠

٧٠عرض 

١٢٠طول 

٧٥پایھ 

١١میز کنفرانس شش نفره شیشھ ای

تومان٤٠٠٠٠

٥٠عرض 

١٠٠طول 

٧٥ارتفاع 

١٢میز کانتر ساده

٦٠عرض تومان١٦٠٠٠

١٣صندلی ساده٨٥ارتفاع 

تومان٦٠٠٠٠

٧٠عرض 

٧٠طول 

١٤یخچال٩٠١ارتفاع 



تومان٣٠٠٠٠

٤٠عرض 

١٥جا کاتولوگی١٣٠ارتفاع 

تومان٨٠٠٠٠

٢٧عرض 

٣٢طول 

١٦ابسرد کن ٩٠ارتفاع 

تومان٤٠٠٠٠

٦٠عرض 

١٧صندلی کنفرانس٩٠طول 

تومان٤٠٠٠٠٠

٧٠عرض 

٩٠طول 

مبل

١٨

تومان٦٠٠٠٠

٥٠عرض 

٩٠طول 

١٠٠ارتفاع 

کانتر اطالعات بلند

١٩



تومان٣٠٠٠٠

٤٠عرض 

٢٠صندلی پشت بلند٨٠ارتفاع 

تومان٤٠٠٠٠

٥٠عرض 

٤٠طول 

٧٠ارتفاع 

میز شیشھ ای پذیرایی

٢١

٢٢اویزرخت ٢٠٠ارتفاع تومان٣٠٠٠٠

٩٠ارتفاع باز تومان٥٠٠٠٠

٦٠ارتفاع معمولی 

٢٣صندلی پشت کانتر

٩٠ارنفاع باز تومان٥٠٠٠٠

٦٠ارتفاع معمولی 

٢٤صندلی پشت کانتر


