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 به نام خدا 

 96در نمایشگاه ایران تکس  آگهی دعوت به مشارکت
 برگزار می نماید : شرکت سامع پاد نوین

 نمایشگاه بین المللی سومینبیست و  

 و محصوالت نساجیمواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین هاي گلدوزي  ،ماشین آالت 

IRANTEX  2017 
 ادرکنندگان و وارد کنند گان فرصتی ارزشمند براي تولید کنند گان ، ص

 مکانی جهت کسب سهم بیشتر بازار، دستیابی به بازارهاي جدید صادراتی

  عرضه آخرین دستاورد هاي تولیدي  ،آشنایی با  محصوالت و تکنولوژي هاي روز و نمایش برترین محصوالت

 عوت بعمل می آید لذا از کلیه تولید کنندگان ، صادرکنندگان و نمایندگی هاي محصوالت خارجی د

 حاضر در این نمایشگاه بپیوندند . تا با مشارکت فعال خود به جمع شرکتهاي برتر
 مکان : محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران                                                         3196ماه  شهریور 36لغایت  31زمان :  

 ی ایران با نظارت : انجمن صنایع نساج
   ، اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان کاالي خواب تهران  جامعه متخصصین نساجی ایران ،با همکاري : اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران  

  انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات نساجی ایران 

 فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه

 ل شرکت : نام کام…………………….……………  :(………………………………..……...………زمینه فعالیت : )لطفاً ذکر فرمایید 

 تولید کننده                                 ) وارد کننده: ) نمایندگی محصوالت خارجی                   شرکتهاي خارجی تحت لیسانستولیدات 

 (………………………..…..…………………..…..……………..…..…………ذکر فرمایید:  "یقاخود را دق)لطفاً نام محصول یا خدمات 

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

   ( : ایمیل…………………..………..… @ ………..………………….……………(   )...…………Www …………………....) 

  شماره تلفن همراه :    .…..………………………سمت :    …………………………اینده تام االختیار : نام نم…………….………….… 

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

  را ذکر فرمائید آنرانام "، لطفامیباشید کاري آنان برگزار میگردد، که این نمایشگاه با نظارت و یا همی میباشید عضو تشکل در صورتیکه:……………....... 
  :و بر اساس تاریخ هاي ذیل انجام میشود: 3/4/69 پنجشنبه تیلغا 72/1/69مورخ شنبه روز از جانمایی و نام ثبتزمان توجه 

 

 شماره سالن روزهاي ثبت نام و جانمایی غرف متراژ مورد درخواست

-A13-B13-13 72/1/96شنبه     متر مربع به باال 303آالت و قطعات از  ینگروه ماش

A&B40 73/1/96یکشنبه   متر مربع 300تا  37آالت و قطعات از  ینگروه ماش 

 A&B43 79/1/96دوشنبه   گروه مواد اولیه )انواع نخ،رنگ،الیاف و مواد اولیه کمکی صنایع نساجی(

پارچه هاي پرده اي  ،  پارچه هاي رو مبلی ، حوله و لباس حوله اي  (گروه منسوجات خانگی

،رومیزي ،  ترمه ،  کوسن ، لوردراپه ،  پرده و کرکره ، سرویس هاي آشپزخانه ، حمام و 

 )دستشویی

 13 10/1/96سه شنبه  

 لوازم و ملحفه و روبالشی ، بالش ، لحاف ،تشک خواب ، پتو ، رو تختی ،  (گروه کاالي خواب

 )قطعات وابسته

 13/1/96چهارشنبه 
A&B13 

 44 3/4/96پنجشنبه  گروه تولید کنندگان پوشاک ایرانی

           . مسئولیت ثبت نام و جانمایی غرف متقاضیانی که در مهلت مقرر مراجعه ننموده اند برعهده  ستاد برگزاري نمایشگاه نمی باشد 

ساعت پس از 27% هزینه هاي غرفه و خدمات جانبی آن حداکثر 300در نمایشگاه نمی باشد، لذا ثبت نام قطعی موکول به پرداخت  تکمیل و ارسال این فرم به منزله ثبت نام 

.تاریخ هاي جانمایی فوق می باشد 

 یغات در  سطح شهرمتقاضیان استفاده ازخدمات اسپانسري از اولویت درثبت نام برخوردار بوده، این خدمات شامل : انتخاب مکان غرفه ، تبل ⃝

 بزنید. "تبلیغات محیطی و محاطی، اطالع رسانی و.... میباشد،درصورت تمایل به استفاده ازاین فرصت بعنوان حامی نمایشگاه، لطفا

با اطالع کامل ازمقررات وآئین نامه هاي اجرائی نمایشگاه ،متقاضی مشارکت در نمایشگاه  IRANTEX 2017 .میباشم 

 پالک  -نبش کوچه نهم -خیابان نفت شمالی -خیابان وحید دستگردي )ظفر سابق(  -ایشگاه )شرکت سامع پاد نوین( : تهرانستاد برگزاري نم

 tm.domestic@spnco.net         www.spnco.net                 76409907- 3تلفکس :   - 39واحد   -طبقه پنجم -19

 امضاء و مهر متقاضی                             تاریخ.    یباشدم 31/1/69و ارسال فرم درخواست مشارکت  یلفرصت جهت تکم ینآخر
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