دومین نمایشگاه بین المللی IPAP
|

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

 19الی  22مهرماه 1397

با سالم ؛
احتراما به استحضار می رساند ،شرکت برساز رویداد پارس ) (BRP Coو نمایشگاه دوسلدورف آلمان با همکاری مشترک  ،دومین دوره نمایشگاه های
بین المللی  pacprocessو  IPAPرا در تاریخ  19الی  22مهر ماه  1397مصادف با  11الی  14اکتبر برگزاری نمایند.
نمایشگاه  IPAPبه عنوان پنجمین عضو نمایشگاه های جهانی  drupaبوده و با رویکرد کامال تخصصی و با استانداردهای بین المللی در حوزه های
فناوری های صنعت چاپ شامل دیجیتال  ،صنعتی ،سه بعدی  ،ماشین آالت حوزه چاپ و صنعت کارتن می باشد .حمایت ویژه تشکل های صنعت
چاپ ،تشکیل دومین پاوین تخصصی صنعت کارتن سازی و همچنین اطالع رسانی مسه دوسلدورف  -در  139کشور  -به منظور جلب بازدید
کنندگان و مشارکت کنندگان بین المللی از جمله وجوه تمایز نمایشگاه می باشد.
لذا دعوت می گردد در صورت تمایل به مشارکت  ،نسبت به تکمیل این فرم و ارسال آن به ستاد برگزاری اقدام نمایید
نام مدیر عامل :

 .نام کامل شرکت :

کد اقتصادی :

فعالیت  /محصوالت قابل عرضه :
شماره ثبت :

شناسه ملی :

تلفن :

نمابر :

وب سایت :

آدرس :

نام رابط :

همراه :

کد پستی :

ایمیل :

لطفا متراژ و مشخصات غرفه مورد نیاز را در جدول زیر مشخص فرمایید :
متراژ

 به جمع کل اجاره بها غرفه ارزی و ریالی  ،مبلغ  9%مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.


غرفه بندی استاندارد به ازای هر  18متر مربع شامل  :پانل های اطراف  ،موکت  ،روشنایی  ،پریز برق  ،کتیبه نام شرکت  ،یک میز و دو صندلی می باشد.



میزان پیش پرداخت اولیه  50درصد هزینه کل غرفه

 درخواست مشارکت بیشتر با  :اسپانسر نمایشگاهی

برگزاری سمینارهای تخصصی

درج آگهی در کتاب نمایشگاه

تبلیغات محیطی

اینجانب ............................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت فوق با اطالع از شرایط و قوانین جاری (مندرج در وب سایت نمایشگاه ) و پذیرش آنها،
بدینوسیله درخواست غرفه با مشخصات تعیین شده در جدول باال در نمایشگاه های  IPAP &pacprocessرادارم .
تاریخ :

امضا :

مهر شرکت:

مدیرپروژه :خانم حسین زاده تلفن تماس e.hosseinzadeh@eventsportal.ir | 09018296238 | )021( 40882015 :
برگزار کنندگان  :شرکت برساز رویداد پارس و مسه دوسلدورف
تهران :خیابان سمیه ،بعد از تقاطع بهار ،کوچه خوانساری ،پالک  ،6واحد 16تلفن )021( 40882015 :
مشهد :بولوار وکیل آباد  ،وکیل آباد  ،23سید مرتضی ،1پالک  |186تلفن )051( 31519 :داخلی5049
www.pacprocess-iran.com | www. ipapexpo.ir | www. eventsportal.ir

