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 مشارکت کننده گرامی؛

 تولید اتحادیه هدایت  با و ایران تجارت توسعه سازمان رسمی مجوز براساس منزلپنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان بیست و 

در محل دائمی  5418ماه  مرداد 47لغایت  41از تاریخ  ایران و نظارت شورای ملی مبلمان  مبلمان کنندگان صادر و کنندگان

برای برگزاری  المللی بین و رعایت استانداردهایلذا بمنظور برنامه ریزی بهینه  .شودنمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می 

در پیش ثبت نام مرحله ، محترم اختصاص فضای مناسب نمایشگاهی به مشارکت کنندگاننیز به منظور نمایشگاه و هرچه مطلوب تراین 

انجام می شود. متقاضیان محترم می توانند ضمن توجه کامل  28/71/85لغایت   22/71/85تاریخ از این نمایشگاه به مدت هفت روز 

را برای مشارکت و  درخواست خودفرم پیوست )اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی( به مقررات ذیل و با تکمیل و ارسال یکی از دو 

 اجاره غرفه در نمایشگاه ارایه فرمایند.

 

 شرایط و مقررات:

مبلههس سهه رده ضههمانت شههرکت درنمایشههگاه را نقههداا بههه حسههاب شههماره         A,B,C,D ) (گههروه سههالنهای درخواسههتی  کلیههه متقاضههیان بههر اسههاس     -4

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نهزد بانه    به نام IR29-0120-0200-0000-4450-3868-04 و یا شماره شبا  78/88571474

 .فرمایندل ارسا 44748888فرم تکمیل شده به شماره فکس  را همراه با و تصویر فیش واریزیواریز  ملت شعبه میدان فرهنگ

 .نخواهد داشتبرعهده  قطعی متقاضی ثبت نام برایدر صورت عدم ارسال مدارک فوق، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی توجه: 

پیش پرداخت تلقی شده و از مبلس کل صورتحساب مبلس به عنوان  قطعیس رده ضمانت شرکت در نمایشگاه در مرحله ثبت نام  -2

 .شودمشارکت کننده کسر می 

 هر به نهایی نام ثبت متقاضی از انصراف نام غیرقابل استرداد بوده و درصورت ثبت مرحله در درنمایشگاه شرکت ضمانت س رده -1

 .                 شد خواهد ضبط کننده برگزار نفع به درنمایشگاه شرکت ضمانت س رده ،(واگذاری غرفه پذیرش عدم جمله از) دلیل

متقاضیان محترمی که نسبت به تکمیل فرم  بصورت کتبی به اطالع اجاره غرفه درنمایشگاه، قطعی متقاضیان ساعت و روز ثبت نام -8

، قبل از پایان ساعت اداری ستاد برگزاری نمایشگاهپیش ثبت نام، واریز س رده ضمانت شرکت در نمایشگاه و تحویل اسناد به 

. اولویت بندی متقاضیان محترم برای جانمایی و ثبت نام قطعی، براساس شاخص هایی خواهد رسیداقدام نمایند  28/71/85مورخ 

برخورداری از جوایز در نمایشگاه های قبلی،  مبلمان، صادرات سوابق از برخوردارینظیر: برخورداری از واحد تولیدی معتبر، 

 م خواهد شد.  متراژ غرفه درخواستی و کیفیت غرفه سازی انجا متقاضی، نام ثبت پیش تاریخ

برای برگزار کننده  را جانمایی در روزهای بعدانجام  هیچگونه تعهد و مسوولیتی  برای قطعیدر روز ثبت نام متقاضی عدم حضور  -5

 .خواهد شد 1مشمول بند متقاضیایجاد نمی کند و س رده ضمانت شرکت در نمایشگاه 

مطابق نقشه های تصویبی از قبل مشخص بوده و قابل تغییر نمی با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی غرفه بندی سالن ها  -7

 به هر مشارکت کننده فقط ی  غرفه واگذار می گردد. و باشد

 

27/71/89تاریخ:  

 L-S-2393شماره:
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 :س رده ضمانت شرکت در نمایشگاه)غیرقابل استرداد(مبالس جدول 

 
   

    

 

 گروه بندی سالن ها در جدول فوق بنا بر تعرفه رسمی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران که در :1توجه 

غرفه  بهای اجاره  است. براساس این تعرفه نرخقابل دسترسی است انجام گردیده www.iranfair.com نشانی وبسایت آن شرکت به

 متفاوت خواهد بود.با سالن های گروه دیگر  الذکر سالن های هری  از گروه های فوقدر

 

هر گروه براساس اولویت بندی درخواست متقاضیان، مابقی درخواست ها به سالن های  درصورت تکمیل فضای سالن های: 2توجه 

 متقاضیان محترم برای در اختیار گرفتن غرفه در سالن های هرگروه هیچگونهگروهای  بعدی منتقل خواهند شد. بدیهی است درخواست 

 تعهد و مسوولیتی را متوجه برگزار کننده نمایشگاه نخواهد نمود.

 

 

 

 

 مبلس س رده  متراژ درخواستی ردیف

 تومان( میلیون هشت ) ریال 47.777،777 88-14-19-14-8-4-8-7شامل سالنهای :  Aگروه  4

 )میلیون تومان پنج ) ریال 97،777،777 84-87-28-44-47شامل سالنهای:  Bگروه  2

 (تومان میلیون دو ) ریال A14 27.777.777-29سری-49-48-41-42شامل سالنهای :  Cگروه  1

 ریال)ی  میلیون تومان(47.777.777 و غرفه های فضای باز 22-24-27-48-44شامل سالنهای :  Dگروه  8
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 HOFEX 2016نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل  بیست و پنجمینفرم درخواست پیش ثبت نام مشارکت در 

........................... شماره کد ملی....................................... شماره شناسنامه ...........................اینجانب  )نام و نام خانوادگی(.........................احتراماً   

.................................................................................................................................................................................................................آدرس محل کار.........   

کار................................................................... نام تجاری محل .....کد پستی محل کار........................................   

..................................تلفن همراه............................... ........................................................ فاکس..................................................تلفن محل کار.................  

  ..................................وب سایت :................................................................... ...............................آدرس پست الکترونیکی:................................................. 

جهت حضور در به شرح جدول ذیل درخواست خود را  20/03/95مورخ  L-S-2393در اطالعیه شماره ت مندرج با قبول کلیه شرایط و مقررا

 ضمناً مبلغ سپرده ضمانت شرکت در  .اعالم می نمایم   HOFEX 2016نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل بیست و پنجمین

 شماره شبا و یا 40/00840444حساب جاری شماره تصویر پیوست به به به موجب فیش بانکی  نمایشگاه را

  IR29-0120-0200-0000-4450-3868-04 واریز نموده امشرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد بانک ملت شعبه میدان فرهنگ . 

 

 : متراژ درخواستی .1

o     متر مربع، سالنهای گروه:...........................:...........................جهت عرضه محصوالت تولید داخل کشوردرخواستی و گروه سالن  ریالی متراژ 

o متر مربع، سالنهای گروه:...........................:............................ جهت عرضه محصوالت تولید خارج کشوردرخواستی  ارزی و گروه سالن متراژ 

 کالسیک)استیل(                    مدرن:                گروه کاالیی .2

 :رسته کاالیی  .0

o  خواب:   سرویس 

o    مبلمان اتاق پذیرایی o بوفه،کتابخانه و ویترین o          میز و صندلی نهار خوری o        مبلمان اتاق نشیمن 

o    میز جلو مبلی o میزهای لوازم صوتی و تصویری o            کمد،جالباسی و جاکفشی o میز و صندلی آشپزخانه 

o میز کامپیوتر و تحریر o       مبلمان تختخواب شو o    تختهای تا شو دیواری o سایر........................................ 
 

 بزرگسال □ نوجوان □ کودک □ نوزاد □

 

 

قییاشخاص حق فرم  

 مهر و امضا مشارکت کننده
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 HOFEX 2016نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل  بیست و پنجمینفرم درخواست پیش ثبت نام مشارکت در 

 مااادیرعامل:............................................................................... ناااام و ناااام خاااانوادگی    ................... ...........................احترامااااً شااارکت ...........................  

شااماره شناسااه ملاای .................................................... شااماره اقتصااادی ........................................................ تاااریث تباات .......................شااماره تباات ..........

  ......................................................................................................................................آدرس شاااااااااااااااااااارکت........................................................................

.............................. ......لفن محاال کااار... ....................................................... نااام تجاااری محاال کااار...................................................ت  کااد پسااتی شاارکت. 

 وب سایت:.....................................................................................................................آدرس پست الکترونیکی:......... ...........................فاکس...................

 مشخصات نماینده شرکت:
 تلفن همراه...................................................... ..................................سمت...................................................... .......نام و نام خانوادگی...............................

 درخواست خود را به شرح جدول ذیل جهت حضور  20/03/95مورخ  L-S-2393شماره ا قبول کلیه شرایط و مقررات مندرج در ب

 اعالم می نمایم. ضمناً مبلغ سپرده ضمانت شرکت در نمایشگاه    HOFEX 2016نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل بیست و پنجمیندر 

 شماره شبا و یا 40/00840444حساب جاری شماره تصویر پیوست به به را به موجب فیش بانکی 

  IR29-0120-0200-0000-4450-3868-04 بانک ملت شعبه میدان فرهنگ واریز نموده ام .شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا نزد 

 : متراژ درخواستی. 1

o   سالنهای گروه:...........................متر مربع:...........................جهت عرضه محصوالت تولید داخل کشوردرخواستی و گروه سالن  ریالی متراژ ، 

o سالنهای گروه:...........................متر مربع:............................ ت تولید خارج کشورجهت عرضه محصوالدرخواستی  ارزی و گروه سالن متراژ ، 

 مدرن            :                کالسیک)استیل(         گروه کاالیی.2

 :کاالیی . رسته0

o  خواب:        سرویس 

o   مبلمان اتاق پذیرایی o بوفه،کتابخانه و ویترین o          میز و صندلی نهار خوری o        مبلمان اتاق نشیمن 

o    میز جلو مبلی o میزهای لوازم صوتی و تصویری o            کمد،جالباسی و جاکفشی o میز و صندلی آشپزخانه 

o میز کامپیوتر و تحریر o       مبلمان تختخواب شو o    تختهای تا شو دیواری o سایر....................................... 
 

 بزرگسال □ نوجوان □ کودک □ نوزاد □

 

 مهر و امضا مشارکت کننده

 مخصوص اشخاص حقوقی


