
شرکت محترم
باسالم 

بدینوسیله به استحضار می رساند شرکت نوربرکات مفتخر است نمایشگاه جهیزیه ایرانى را در راستاى حمایت از کاالى ایرانى ، به منظور ایجاد بستري مناسب براي ارائه کاالهاي مرتبط و مورد نیاز زوج 
 . هاي جوان جهت تشکیل یک زندگی آسان و پایدار ، برگزار نموده تا مجموعه اي از بهترین و با کیفیت ترین کاالها و خدمات در اختیار مخاطبان ، بازدیدکنندگان وهمشهریان محترم قرار گیرد

 این عنوان نمایشگاهی با اهداف مذکور از تاریخ17  لغایت 21 دى ماه  4037درمصالى تهران با حضور تولید کنندگان و واحد هاي فعال و تراز اول مرتبط با این حوزه برگزار خواهد شد. لذا از آن شرکت 

محترم خواهشمند است در صورت تمایل به مشارکت در این نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند. 

نام کامل و دقیق شرکت به فارسی:
: نام و نام خانوادگی مدیر عامل 

: فعالیت/ محصوالت قابل عرضه 
:تلفن ثایت  :     نمابر 

: تلفن همراه مدیر عامل ونماینده تام االختیار 

: ایمیل 

:

:

نام مورد نظر جهت کتیبه سر درب غرفه 
نشانی دفتر مرکزي  

:کدپستی   :               کد اقتصادي 

شناسه ملی   :  کد ملی 

 

اینجانب .....................................مدیریت شرکت ...................................متقاضى فضاى.........................متر مربع با آگاهى کامل از شرایط و مقررات نمایشگاهى جهت شرکت در نمایشگاه فوق
 مى باشم 

مهر و امضاى متقاضى

* 

جهت کسب اطالعت بیشتر :42917200-021 داخلى 220 و شماره همراه: 09127967291
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گاه  �مایـش

   

تاریخ

. قیمت هر متر مربع فضاى داخلى با تجهیزات استاندارد 3,500,000 ریال مى باشد
تجهیرات غرفه شامل کتبیه نویسى سر درب غرفه، به ازاى هر 12 متر یک عدد میز و 2 صندلى و به ازاى هر 12 متر 2 عدد المپ یک کیلو وات LED مى باشد) 

گروه هاى کاالیى به شرح زیر مى باشد*
 مبلمان و سرویس چوب

 کاالى خواب
 فرش هاى ماشینى و دستباف  
لوازم خانگى و ظروف آشپزخانه

لوازم صوتى و تصویرى 
لوستر 

پوشاك و منسوجات

:

توجه : اطالعات این فرم عینا در امور اجرایی نمایشگاه استفاده  خواهد شد لذا در تکمیل این فرم نهایت دقت را به عمل آورید.در غیر اینصورت شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

فضاى دو نبش  شامل 10درصد و فضاى سه نبش شامل 20 درصد هزینه  شارژ مىباشد.

 توجه:حداکثر برق مصرفى براى هر غرفه 2 کیلو وات مى باشد

����ی��الی امام
17 ا�ی 21 دی ماه97

پرده
خدمات مرتبط با مراسم ازدواج



 : هنمایشگا در شرکت راتمقر و نیناقو

.  باشد ڱی سڱیر اردادقر یک ڱڻزڳۀ بۀ شرکت ۀڻڱایڻد یا عاڱڳ ڱدیر يڱضاا ڻ ڱہر با ڱڻا ثبت ڱفر کڱیڳت .1

 .  ۀکڻڻد کترڱشا تڻسط غرفۀ در دڱڻجڻ سجڻاا...  ڻ سیڳ ، زيسڻ تشآ بیڱۀ ڱڻجاا .2

 LED ڻ فرــ ڱص ڱــ ک ياــ ہ پــ الڱ طــ فق ڻ دۀڻــ ب عڻـڱڱڻ رڻـکتژپر ڻ فرـڱص رـپ ياـہ پـالڱ از ۀـہرگڻڻ از دۀستفاا.3

 .باشد ڱی  زاـڱج

 ۀــ غرف رۀاــ جا ۀــ ہزیڻ ڻ ۀگاـڻڱایش دیریتـڱ دـتایی اـب ڻ یـقطع ڱاـڻ تـثب ياـہ تـڳڻیا ساـسا رـب  ۀـغرف ڳـڱح یںتعی .4

 .باشد ڱی ڳیار3.533.333 يڱتر بحتساا اـب

. دـباش یـڱ ڳـکاڱ باـحس ڻیۀـتس ڻ يزـیڻار فیش ئۀارا بۀ طڱڻڻ غرفۀ یڳتحڻ .5

.  شد ہداڻخڻ دڱستر یافتیدر جۀڻ ڻ باشد ڻڱی ڳقبڻ ردڱڻ جۀڻ یزڻار ڻ قطعی ڱڻا ثبت از پس افڻصرا ڱعالا .6

 ۀدـــ کڻڻ کتراــڱش از دار ۀــغرف طــتڻس دۀتفاــسا ردڻــڱ تاــڱکاڻا ڻ اڳںــس ۀــب ڻاردۀ رتاــخس ۀــہرگڻڻ ۀــہزیڻ .7

. شد ہداخڻ تــیافدر

.  دپذیر ڱڻجاا رڻز ںہڱا 24 ساعت تا باید ییآرا غرفۀ ڻ غرفۀ تکڱیڳ ڻ حفتتاا از قبڳ رڻز یک غرفۀ تحڻیڳ .8

ۀ ــ غرف ۀاہدـڱش رتڻـص در ارددـڻ يرـیگد خصـش ۀـب را دڻـخ ۀـغرف از ڱتیـقس اـی ڳـکاريذـگڻا قـح ۀدـکڻڻ شرکت .9

 .شد ہداخڻ ڻظرتعطیڳ ردڱڻ

 در ۀدـــ ش دـــ قی ڻ دڻـــ خ يدـــ تڻڳی ياــ کاالہ ایشـــ ڻڱ ۀــب زاــڱج طــفق ۀگاــڻڱایش در ںدگاــکڻڻ رکتــش کڳیۀ .13

 . دبڻ ہڻداخڻ ڱاــڻ تــثب ڱرــف

 اريزـــ برگ اعتـــ س در ڻ حاـــ فتتا اـــ ت را ۀگاــڻڱایش در  دڻــڱڻج ياالــک ظــحف ئڻڳیتــڱس گاہیــڻڱایش رکتــش .11

 اعتـــ س از ڻدـــ باش یــڱ فــڱڻظ ڻي ۀدــڻڱایڻ اــی دار ۀــغرف. تــشدا دــہاڻخڻ االــک رخیصــت رڻز  ڻ ۀگاــڻڱایش

 .باشڻد دخڻ اڳڱڻا ظباڱڻ ڻ شتۀدا رحضڻ دخڻ غرفۀ در ترخیص ڻ حفتتاا از قبڳ ڻز ڻ دــیزدبا ڱاــتڱا اــت ڻعرــش

 ڻۀ خڳیت ، رخیصــ ت زۀاــ جا اںڻـعڻ یچـہ ۀـب اريزـبرگ ڳڻـط در داراں ۀـغرف رـیگد قڻـحقبۀ ڱڻظڻر حفظ ڻظڱ ڻ رعایت  .12

 .شد ہداڻخڻ دادۀ يگیرربا

 عڻــ ڱڱڻ یـکڳ رڻـط ۀـب داراں ۀـغرف طـتڻس دـبڳڻ ايدـص اـب تڻـص شـپخ ڻ فیڳڱ ہا ڻ کڳیپ ہاي تبڳیغاتی ڻا ڱڻاسب    .13

.  باشد ڱی

 يڻــ س از ئڳۀــ ڱس ںــ یا تــ عایر اذــ ڳ ، دــ باش یـــ ڱ عڻـڱڱڻ قفـڱس ياہاـفض در تاـخاڻید ڳتعڱاـسا ، ںاڻڻـق قـطب .14

.  باشد ڱی ڱیاڳزا  کاڱالً ںکڻڻدگارکتــش

.  دبڻ ہداڻخڻ ۀکڻڻداربرگز ۀعہد بۀ غیرڱترقبۀ ادثحڻ ڻ طبیعی يبالیا صخصڻ در ڻاردۀ يہا رتخسا اںجبر .15

 ايرـــ جا ڻڱزـــ ڳ ڻ آں داـــ ڱف از ڻي ڳـــ کاڱ اہیــگآ  ۀــڱڻزڳ ۀــب فحۀــص ںــیا در یــڱتقاض ياــڱضا ڻ رــڱہ درج .16

.باشد یــڱ اتدــتعہ

متقاضی ءمضاا و مهر
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