
 

 

 

 سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران ) ایران جابکس(

 June 2020 16-19 /1399ماه  خرداد 30لغایت  27

3rd int Exhibition of Iran Jobex 

 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 

 
 شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي

 جمهوري اسالمي ايران

 ثبت نامفرم پیش 

 نام شرکت
 کد اقتصادی/شماره ملی: فارسی:

 شماره ثبت/کد ملی: التین:

    نشانی دفتر

 رکزیم  
 رقمی: 10کد پستی  

 تلفن:

 کد:

 دورنگار:

 کد:

 پست الکترونیکی:

 پایگاه اینترنتی:

 فارسی : نام مدیر عامل:

 شماره همراه:التین:                                                   

 نام نماینده تام االختیار:

 تلفن همراه:

 

 تعرفه غرفه ریالی )کاالهای تولید داخل(

 در سالن  هر متر مربع متراژ درخواستی حداقل متراژ خدمات
44A , 44B 

 در سالن  هر متر مربع
40 , 40A 

 2.000.000 2.100.000  12 هر متر مربع فضای سرپوشیده با پارتیشن بندی نمایشگاهی

 1.750000 1.800.000  36 تجهیزات متر مربع فضای سرپوشیده بدونهر 

 700.000  20 باز نمایشگاهی بدون تجهیراتهر  متر مربع فضای 

 با توجه  به مصوبه هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاهی غرفه های ویژه دو برابر تعرفه عادی محاسبه میگردد.*

 (خارجی )کاالهای  ارزیتعرفه غرفه 

 44در سالن  هر متر مربع متراژ درخواستی حداقل متراژ خدمات

 یورو  240  12 هر متر مربع فضای سرپوشیده با پارتیشن بندی نمایشگاهی

 یورو   230  12 تجهیزات هر متر مربع فضای سرپوشیده بدون

 یورو 105  20 باز نمایشگاهی بدون تجهیراتهر  متر مربع فضای 
 

 * % مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد9به کلیه مبالغ فوق * 
 

محصوالت یا 

خدماتی که عرضه 

 خواهد شد

 فارسی:

 التین:

سیار مهم
ت ب

نکا
 

 .بدیهی است اولویت جانمایی بر اساس زمان واریز کامل وجه غرفه و امکانات فنی خواهد بود 

  شود لطفاً در تکمیل این فرم دقت فرمایید. ات ارائه شده در این فرم تهیه اطالعنظر به اینکه کتاب رسمی نمایشگاه بر اساس 

 ا تبلیغات ،نصب بنر، پخشکاالهای خارجی و یهایی که در بخش داخلی و به صورت ریالی ثبت نام نموده اند مجاز به نمایش  اکیداً متذکر می شود شرکت 

ها هزینه غرفه  ل تبلیغ یا اسم خارجی باشد نیستند و در صورت تخلف برابر مقررات شرکت سهامی نمایشگاهکه در آنها به هر شک کاتالوگ، ارائه کارت ویزیت 

 بر اساس تعرفه های ارزی نمایشگاه دریافت خواهد شد.

  اصولی، پروانه مونتاژ کاری، جواز کسب متقاضیان ثبت نام در بخش داخلی می باید یکی از موارد مورد نیاز شامل پروانه تولید و یا پروانه بهره برداری ، موافقت

 معتبر کارگاهی و سایر مدارکی که نشانگر تولید داخلی کاال باشد را ارائه نماید.

 به صورت های ج.ا. ایران را که  لطفاً قبل از تکمیل پرسشنامه، اطالعات و شرایط اولیه مشارکت در نمایشگاه و قوانین و مقررات شرکت سهامی نمایشگاه

 نیز قابل رویت می باشد. به دقت مطالعه فرمایید.   www.jobcenter.ir/jobex کامل در سایت اینترنتی این شرکت به نشانی

ت نام
حوه ثب

ن
   مرکز  به نام شرکت  میدان ونک  814شعبه  سامان  بانک   814 40 2679261 1برای ثبت نام اولیه الزم است کل مبلغ اجاره فضای درخواستی به حساب شماره

 واریز شود. کار ایران

  09306766627شماره  به و واتس اپ تلگرام ، 021-89772429 لطفاً پس از واریز وجه اصل فیش واریزی بانکی به همراه فرم )ممهور به مهر شرکت( از طریق فکس 

 09051810049تلفن پیگیری .رماییدارسال ف  iranjobex@jobcenter.ir پست الکترونیکییا 

 * های فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد. الزم به ذکر است به فرم 

 شرکت ...

 

 تلفن: ...

 سایت اینترنتی ...

 

 پست الکترونیکی ...

کلیه اطالعات و مقررات مندرج در وب سایت رسمی نمایشگاه مطالعه شده و 

پذیرش کلیه شرایط و مقررات، درخواست مشارکت ضمن قبول کامالً اختیاری و 

 در نمایشگاه را دارم.

 

 
 

 امضاء و مهر شرکت

 


