فرم ثبت نام
REGISTERATION FORM

Decembre 6,2020-South Pars

فرم ثبت نام
Company Name………………………………………………............
Reg.No/National ID…………………………………………….........

نام شرکت ...........................................................................
شماره ثبت /شناسه ملی........................................................

Economic Code…………………………………………………..........
کد اقتصادی.........................................................................
آدرس شرکت/وب سایت.........................................................................................................................................
Address/website………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
TEL …………………………………………………………………............
تلفن....................................................................................
FAX…..............................................................................
E-mail…………………………………………………………………........
Managing Director……………………………………………….......
Contact Person…………………………………………………..........
Mobile……………………………………………………………………….

فکس......................................................................
ایمیل .....................................................................
مدیرعامل.................................................................
مسئول هماهنگ کننده .................................................
شماره همراه................................................................
در کدام گروه می باشید:


مکانیک (تجهیزات و تاسیسات )



برق و الکترونیک

 خدمات فراساحلی

 فرایند

 محیط زیست و HSE

 خدمات مدیریتی و سازمانی

 فناوری اطالعات

 بازرگانی



مواد و متالوژی

 تجهیزات و خدمات حفاری

 استارت آپ



مواد شیمیایی

 اکتشاف ،مخازن و بهره برداری

 سایر



ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

ردیف

غرفه (متراژ)

اجاره بهای غرفه

۱

 ۱۲متر مریع

شش میلیون تومان

۲

 ۲۴متر مربع

یازده میلیون تومان

۳

 ۳۶متر مربع

شانزده و پانصد میلیون تومان

۴

 ۴۸متر مربع

بیست و یک میلیون و پانصد هزار تومان

شماره غرفه (ها)*

شرکت های ارائه دهنده خدمات یا محصوالت ارزی عالوه بر مبلغ ریالی ملزم به پرداخت مبلغ ثابت  500یورو می باشند.
نمی باشم
می باشم
ارائه دهنده خدمات یا محصوالت ارزی:
قابل توجه شرکت های دانش بنیان این نمایشگاه در لیست نمایشگاه های مورد حمایت دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.
 به ازای هر غرفه دوازده متر مربع خدمات ذیل ارایه می گردد.
غرفه سازی با اسپیس فریم یا دیواره های پارتیشن ،دو عدد صندلی و یک عدد میز نمایشگاهی،بنر سردرب  ،موکت  ،برق الزم و نورپردازی متعارف ارایه می گردد.

شما می توانید شماره غرفه را از پالن نمایشگاه در وب سایت  www.oiltour.irبخش نمایشگاه (فضای نمایشگاه) دریافت نمایید.
 تکمیل و امضاء این فرم به منزله پذیرش شرایط و ضوابط رویداد می باشد.

نحوه پرداخت :
کلیه هزینه مشارکت را به حساب  ۱۲۹۸۳۰۱۲۰۸۷۰۱و یا به شماره شبا  ۱۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۲۹۸۳۰۱۲۰۸۷۰۱یا شماره کارت  ۵۸۹۲۱۰۷۰۰۰۰۷۲۴۷۳بانک
سپه به نام شرکت آتی ساز فناوری فرارو صنعت واریز نموده و رسید واریز به همراه فرم ثبت نام به شماره فکس  ۰۲۱۴۲۶۹۳۸۲۰یا به ایمیل
 info@oiltour.irارسال نمایید.

تاریخ:

امضاء مدیرعامل و مهر شرکت:

