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 ینـمایشگاه بین الملل پنجمینبیست و ع :  فراخوان مشــارکت در موضو
 8201ایران آگروفود  -ماشیــــن آالت و صنایع وابسته  ،یمواد غذائ ،يکشاورزصنایع 

 محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران - 1397ماه  تیر 11تا   8

شرکت محترم بازرگانی / مدیر محترم عامل  مدیر

ایران  -ماشیــــن آالت و صنایع وابسته  ،یمواد غذائ ،يصنایع کشاورز ینـمایشگاه بین الملل پنجمینبیست و «باستحضار می رساند،   "احتراما           

در محل با حضور گسترده شرکت کنندگان داخلی و خارجی   2018جوالي   2ژوئن تا  29مصادف با  1397ماه  تیر 11 لغایت 8از تاریخ  » 2018آگروفود 
  .دیتهران برگزار خواهد گرد یبین الملل ينمایشگاهها یدائم

ارکت کنندگان و ـــرچه بیشتر مشـــــگیري و استفاده ه رهــــــتر شدن فضاي برگزاري و به راستاي هر چه تخصصی نیز در 1397این نمایشگاه در سال 
  .با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار خواهد گردید »ایران آگرو« و» ایران فودتک«، »ایران فود«ی در سه بخش تخصص بازدیدکنندگان، 

درخواست اولیه  خود را با تکمیل فرم مربوطه با  مشارکت در بخش داخلی نمایشگاهدر صورت تمایل به تا ، از آن شرکت محترم دعوت بعمل می آیدبدینوسیله لذا 
جهت ثبت در بانک اطالعاتی  http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/Form.Darkhast.WEB.iaf18.pdf :افت فرمـــمراجعه به لینک مستقیم دری

  .نمایندارسال  تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه براي انجام مراحل عضویت در سایت جانمائی اینترنتی به ستاد برگزاريدر اسرع وقت و  مایشگاه، ن
در وب سایت اختصاصی نمایشگاه مراتب از طریق شماره تلفن همراه اعالم شده از سوي آن   "مربوطه يدفترچه اطالعات ثبت نام و فرمها"به محض قرار گرفتن 

و بلیغاتی برخوردار باشد!) ت –(الزم است تا شماره تلفن اعالم شده به ستاد برگزاري از قابلیت دریافت پیامک انبوه خواهد گردید اطالع رسانی شرکت محترم 
 "مربوطه يدفترچه اطالعات ثبت نام و فرمها"مربوطه، يجهت چگونگی مراحل جانمائی و رزرو اولیه اینترنتی غرفه و ثبت نام قطعی و برنامه زمانبنداطالعات الزم 

 . نمودن خواهد گردیددانلود  قابل  www.iranagrofoodfair.comبا مراجعه به سایت اختصاصی نمایشگاه به نشانی: بزودي 
،  بمنظور تسهیل و تسریع در امر 2018شایان ذکر است که با توجه به تنوع گروههاي کاالئی، کثرت متقاضیان مشارکت وگستردگی نمایشگاه ایران آگروفود 

نمایشگاه ایران ضی مشارکت درداخل سالن در رزرو اولیه جهت شرکت کنندگان بخش ریالی متقا جانمایی غرف وجانمائی و رفاه حال مشارکت کنندگان،  
ثبت نام از متقاضیان مشارکت در فضاي باز بخش ریالی و جانمائی ایشان بصورت  و انجام خواهد شد بصورت اینترنتیفقط  سنوات قبل مانند  نیز 1397 آگروفود

 حضوري طبق روال سالهاي گذشته انجام خواهد گردید.
 وخواهد بود  1397ماه  فروردیندوم  نیمه ازجانمائی اینترنتی مراحل آغاز  و 1396 اسفند 15درخواست اولیه فرم آخرین مهلت ارائه الزم به ذکر است  "ضمنا

پیش نمایشگاه سالنها و فضاي باز تحت پوشش تکمیل ظرفیت رسیدن متراژ متقاضیان به حدنصاب صورت  درمتقاضیان مشارکت در نمایشگاه، کثرت با توجه به 
 برگزار کننده از پذیرش درخواستهاي جدید معذور خواهد بود.  ، ارائه فرم درخواست اولیه آخرین مهلت از 

ثبت ، ریالی-ارزي مدارك یثبت نام قطعی در نمایشگاه یـاد شده فقط منوط به طی مراحل بررسیکبار دیگر توجه متقاضیان محترم را به این نکته جلب می نماید که، 
ثبت نام و ارائــه و تحویل مدارك الزم در مهلت هاي مقرر به ستاد برگزاري،  براساس مراحل و اطالعات مندرج در  ژهیو نیز تکمیل فرمهاي واینترنتی مائی جاننام و 

و پیش از تکمیل ظرفیت سالنها و فضاي باز تحت پوشش نمایشگاه بوده و درصورت عدم اقدام بموقع متقاضی جهت انجام هر کدام از » دفترچه اطالعات ثبت نام«
منتفی تلقی گردیده و با توجه به کثرت متقاضیان مشارکت در متقاضی مقرر،  درخواست  يو ثبت نام قطعی در زمانها یمدارك، جانمائ یبررس مراحل مختلف

ارسال  هايبه واسطه درخواست  "صرفاستاد برگزاري  ان،یباز تحت پوشش برگزارکننده جهت واگذاري غــــرفه به متقاض يسالنها و فضا تیو محدود یشگاهنما
 تعهدي نخواهد داشت.    چگونهیشده،  ه

اصل فرمایند. حتماس بشرح زیر ستاد برگزاري  یا فاکس با  و تلفنهااز طریق شماره عالقمندان درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانند 
 88786689فاکس :       88205735-36ثبت نام) : -تلفـن(بخش اداري

 تجدید احترامتشکر و با   

 یر پروژهمد  -الدن ملکی  


