درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی بیست و چهارمین نمايشگاه بین المللی صنايع کشاورزی،
مواد غذائی ،ماشین آالت و صنايع وابسته  -ايران آگروفود 7102
خرداد ماه  - 0931محل دائمی نمايشگاههای بین المللی تهران

باتوجه به اینکه مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود  7102به زودی آغاز خواهد
گردید ،از کلیه متقاضیان مشارکت در بخش ریالی تقاضا می گردد تا درخواست اولیه خود را با تکمیل فرم زیر ،جهت ثبت
در بانک اطالعاتی نمایشگاه ،تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه برای انجام مراحل عضویت در سایت جانمائی
اینترنتی و امکان اطالع رسانی به ستاد برگزاری ارائه نمایند.


در صورت عدم تکمیل کامل کلیه موارد ذکر شده در فرم توسط متقاضی ،فرم ارسال شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.



تکمیل و ارسال این فرم هیچگونه تعهدی جهت واگذار ی غرفه به متقاضیان برای ستاد برگزاری ایجاد نمی نماید و فقط به
منزله ارائه درخواست مشارکت می باشد.

الزم است تا متقاضیان مشارکت در بخش ریالی همزمان با ارسال فرم اولیه درخواست نسبت به ارائه مدارك زیر به ستاد
برگزاری جهت بررسی الزم ،تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه اقدام نمایند :
 پروانه بهره برداری-گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسائی کارگاه معتبر -پروانه صنفی تولیدی
 ثبت آرم تجاری محصوالت
 تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی
 بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کاالها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه
خواهد شد.
متقاضیانی که مدارك یاد شده را تا قبل از شروع ثبت نام اینترنتی به ستاد برگزاری جهت اخــــــذ تائیدیه مجاز بودن به
مشارکت در بخش ریالی ارائه ننمایند« ،کدکاربری و گذرواژه» جهت امکان ورود به سایت و جانمائی اینترنتی ،دریافت
نخواهند نمود.

فرم ارسال اطالعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمايشگاه ايران آگروفود 7102
خواهشمند است اطالعات درخواستی را بصورت تايپ شده يا کامال" خوانا درج فرمائید.

مشخصات شرکت
نام کامل شرکت (فارسی):

نام کامل شرکت (التین):
زمینه فعالیت (نوع کاال و خدمات) :

ندارد 

نمایندگی شرکت خارجی :

دارد 

نام تجاری محصول:
شماره ثبت شرکت:
کد اقتصادی  07رقمی:
شناسه ملی شرکت :
شماره تلفن با درج کد شهر:
شماره فاکس با درج کد شهر :
آدرس کامل پستی :
کد پستی:
مشخصات مدير عامل
نام و نام خانوادگی مدیرعامل :
تلفن همراه مدیر عامل :
مشخصات نماينده تام االختیار -مسئول ثبت نام ثابت
نام و نام خانوادگی:
سمت :
تلفن همراه مسئول ثابت ثبت نام :

با توجه به اينکه اطالع رسانی از طريق سامانه پیامک انبوه صورت می گیرد
الزم است تا شماره ارائه شده از قابلیت دريافت پیامک انبوه برخوردار باشد.

آدرس ایمیل جهت
دریافت کد کاربری و گذر واژه :

گروه تخصصی مورد نظر جهت مشارکت

ایران فود:

انواع فرآورده ها و محصوالت غذائی – صنایع تبدیلی – صنایع مرتبط

ایران فودتک:

ماشین آالت ،تجهیزات و تکنولوژی صنایع غذائی ،بسته بندی و تجهیزات جانبی – ماشین آالت و صنایع مرتبط

ایران آگرو:

ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی و آبیاری – صنایع کشاورزی – صنایع دامداری و مرغداری – صنایع مرتبط
متراژ تقريبی مورد نیاز

متراژ تقریبی مورد نیاز (داخل سالن)
نام و نام خانوادگی:

مترمربع متراژ تقریبی مورد نیاز (فضای باز)
سمت :

تاريخ تکمیل فرم:

مترمربع
مهر و امضاء شرکت:

