
 به نام خدا 
 95ایران تکس  -بین المللی نساجی در نمایشگاه  آگهی دعوت به مشارکت

  ایران.ا.شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جسازمان توسعه تجارت ایران و با کسب مجوز از  شرکت سامع پاد نوین
  :برگزار می نماید و با نظارت انجمن صنایع نساجی ایران ،  

  نمایشگاه بین المللیبیست و دومین  
 íمواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین هاي گلدوزي و محصوالت نساجی ،ماشین آالت  

IRANTEX  2016 
  فرصتی ارزشمند براي تولید کنند گان ، صادرکنندگان و وارد کنند گان 

  مکانی جهت کسب سهم بیشتر بازار، دستیابی به بازارهاي جدید صادراتی
   آشنایی با  محصوالت و تکنولوژي هاي روز و نمایش برترین محصوالتهاي تولیدي  ،عرضه آخرین دستاورد 

 لذا از کلیه تولید کنندگان ، صادرکنندگان و نمایندگی هاي محصوالت خارجی دعوت بعمل می آید 
  .حاضر در این نمایشگاه بپیوندند  تا با مشارکت فعال خود به جمع شرکتهاي برتر

  محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران: مکان                                              1395شهریور ماه  16لغایت  13:  زمان 
  انجمن صنایع نساجی ایران : با نظارت 

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات  ، جامعه متخصصین نساجی ایران ، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاك ایران :  با همکاري
  (ASSOCHAM)اتاق بازرگانی و صنایع وابسته هندوستان  و  نساجی ایران

  فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه 
ü  نام کامل شرکت :…………………….……………ü  لطفاً ذکر فرمایید(زمینه فعالیت :………...……..………………………………

  شرکتهاي خارجی در ایران تولیدات تحت لیسانس  ¦              )نمایندگی محصوالت خارجی : ( وارد کننده  ¦             ایرانی           تولید کننده ¦
………………..………..…..…………………..…..……………..…..…………: ذکر فرمایید" نام محصول یا خدمات خود را دقیقالطفاً     

ü نمابر  …………………………: فضاي باز      تلفن  ¦داخل سالن     ¦      متر مربع     ………: متراژ مورد نیاز :…………….……………

ü   ایمیل ) :…………………..………..… @ ………..………………….……………)   (...…………Www …………………....(  
ü   شماره تلفن همراه   .…..………………………:  سمت   …………………………: نام نماینده تام االختیار  :…………...….……….… 

ü آدرس پستی دفتر مرکزي :………………………….…………………………………….…….……...................................… ............

.......………………………:را ذکر فرمائید آنرانام "لطفا ، که این نمایشگاه با نظارت و یا همکاري آنان برگزار میگرددی هستیدعضو تشکل در صورتیکه  ¦

üو بر اساس تاریخ هاي ذیل انجام میشود 11/3/95 سه شنبه تیلغا 8/3/95 مورخ شنبه روز از جانمایی و نام ثبتزمان :  توجه:  
 

  روزهاي ثبت نام و جانمایی غرف  متراژ مورد درخواست
  8/3/95شنبه      متر مربع به باال  201از 

  9/3/95یکشنبه    ثبت نام  ارزي جهت نمایندگی هاي محصوالت خارجی در ایران 
  10/3/95دوشنبه    متر مربع  200تا   101از 

   11/3/95سه شنبه    متر مربع 100تا  12از 
 ü            برگزاري نمایشگاه نمی باشد مسئولیت ثبت نام و جانمایی غرف متقاضیانی که در مهلت مقرر مراجعه ننموده اند برعهده  ستاد. 

ü وهزینه هاي رزرو غرفه % 100تکمیل و ارسال این فرم به منزله ثبت نام نهایی در نمایشگاه نمی باشد، لذا ثبت نام قطعی موکول به پرداخت  
  .پس از تاریخ هاي جانمایی فوق می باشد ساعت 72 تا حداکثر 
            ü متقاضی مشارکت در نمایشگاه نامه هاي اجرائی نمایشگاه ،با اطالع کامل ازمقررات وآئین  IRANTEX 2016  میباشم.  

   -نبش کوچه نهم -خیابان نفت شمالی - ) ظفر سابق(خیابان وحید دستگردي  -تهران) : شرکت سامع پاد نوین(ستاد برگزاري نمایشگاه              
 tm.domestic@spnco.net         www.spnco.net                26409902- 5: تلفکس   -  19واحد   -طبقه پنجم - 39   پالك              

  امضاء و مهر متقاضی                             تاریخ                                                                                                                                                                      
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