وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسالمي ايران
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور  ،پله برقی  ،باالبرها  ،نقاله ها  ،قطعات و تجهیزات جانبی

 13 – 82تیرماه  – 3131محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

فراخوان دعوت به مشارکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور ،پله برقی ،باالبرها ،نقاله ها ،قطعات و تجهیزات جانبی

با سالم و احترام؛
بدينوسيله به اطالع مي رساند؛ حسب مجوز شماره  26/096/66562مورخ  26/19/13سازمان توسععه تجعارت ايعران  ،هفتمعين
نمايشگاه بين المللي صنايع آسانسور ،پله برقي ،باالبرها ،نقاله ها ،قطعات و تجهيزات جانبي از تاريخ  82لغایتت  13تیرمتاه  3131توسع
شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسالمي ايران در محل دائمي نمايشعگاههاي بعين المللعي تهعران برگعزار و توسع
مقامات عالیرتبه صنعتی کشور افتتاح خواهد شد .
لذا با توجه به اهميت و جايگاه ويژه اين نمايشگاه در تبادل اطالععات فنعي -بازرگعاني و آشعنايي هرچعه بيشعتر صعاحبان صعنايع و
پژوهشگران و دست اندركاران صنعت مذكور،ازآن شركت محترم دعوت بعمعل معي آيعد در صعورت تمايعل بعه مشعاركت بعا آخعرين
دستاوردهاي صنعتي و فن آوري روز جهان و همچنين به منظور معرفي توان توليعد و صعادرات كشعور ،حتااکرر تتا تتاری 3131/38/31

فرم فراخوان ثبت نام زير را تکميل و از طريق نمابر يا ايميل ارسال نمايند .
بديهي است در صورت تکميل ظرفيت سالن ها و فضاي باز تحت پوشش نمايشگاه قبل از تاريخ ذكر شده فوق ،برگزار كننده از پعذير
درخواست هاي جديد معذور خواهد بود.
عالقمندان به مشاركت مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر ،با شماره تلفن هاي 91219663 – 91219599 -91219923- 91219392
–  - 91219502نمابر ،99669629-3 :ايميل Liftex@iranfair.com :و وب سايت www.iranliftex.ir :تماس حاصل فرمايند.
اطالعات شرکت متقاضی
نام شركت:
نمابر:

تلفن ( با كد شهر) :

ايميل:

وب سايت:
زمينه فعاليت:
متراژ مورد نياز:

فضا در سالن سرپوشيده ريالي.........................

مترمربع

فضاي باز ريالي ...............................

فضا در سالن سرپوشيده ارزي .........................

مترمربع

فضاي باز ارزي  ..................................مترمربع

نام مديرعامل:

همراه :

نام نماينده يا مسئول هماهنگي :

همراه :

مهر و امضاء شركت متقاضي :

تاريخ :
ستاد برگزاری

نشاني :تهران ،بزرگراه شهيد چمران ،محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران تلفن 91212 :

www.iranliftex.ir

فاكس 99669629-3 :

liftex@iranfair.com

مترمربع

