فرم ثبت نام
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران  5 /تا  8شهریور ماه 1398

2nd Int'l Iran Gas Show / 27- 30 Aug 2019
نام كامل شركت

فارسی:

انگلیسی:

فارسی:

نشانی دفتر مركزی
انگلیسی:

تلفن با درج كد:

پست الکترونیک:

دورنگاربا درج كد:

پایگاه اینترنتی:

فارسی:

شرح
محصوالت و خدمات

نام مدیرعامل
نام مسوول غرفه:

انگلیسی:

انگلیسی:

فارسی:

پست الکترونیک :

تلفن ثابت:

نام و سمت:

تلفن همراه:

□ با تجهیزات
 ....................مترمربع غرفه سر پوشیده
(متراژ درخواستی می بایست ضریب  3باشد)

□ بدون تجهیزات

فضای نمایشی
مورد نیاز /
نوع غرفه درخواستی

□ غرفه یک طرف باز (حداقل  15مترمربع)

□ غرفه دو طرف باز (باالتر از  36متر مربع)

□ غرفه سه طرف باز (باالتر از  60متر مربع)

□ غرفه چهار طرف باز (باالتر از  100متر مربع)

مالحظه:

 )1در صورت امکان غرفه  3،2یا  4طرف باز تامین خواهد شد و در غیر این صورت نزدیک ترین حالت درخواستی تخصیص می شود.
 )2قیمت پایه تعرفهها برای غرفههای یک طرف باز است.

زیرگروه تخصصی

نحوه مشاركت
اینجانب

□ اکتشاف ،حفاری و تولید گاز

□ تامین و عرضه گاز

□ ذخیره سازی گاز

□ سیستم ها و فناوری های جداسازی گاز

□ سیستم های توزیع گاز

□ سیستم های نرم افزاری و اتوماسیون
صنعتی

□ طراحی ،مشاوره و پیمانکاری صنعت گاز

□ صنایع ،تجهیزات و وسائل گاز سوز

□ تشخیص و ارزیابی گاز

□ ایمنی صنعتی و محیط زیست

□ فناوری ،تحقیق ،توسعه و آموزش

□ سایر(نام ببرید):

مستقل □
مدیر عامل شركت

تحت پوشش (نام گروه ذكر شود)□
با آگاهی كامل از شرائط و قووانین و مقوررات دوموین نمایشوگاه بوین المللوی

صنعت گاز ایران درخواست مشاركت خود در نمایشگاه را اعالم می دارم و هزینه مشاركت بر اساس صورتحساب پرداخت خواهد شد .در ضمن كلیه مقوررات و ضووابطی

نام و امضاء مدیرعامل:
تاریخ:
مهر شركت:

كه از سوی برگزاركننده در چارچوپ قوانین سازمان توسعه تجارت ایران و مركز نمایشگاه های بینالمللی شهرآفتاب ابالغ میشود ،مورد قبول اینجانب است.

