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8th Specialized exhibition of agricultural inputs
ﻫﺸﺘﻤـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﻬﺎدهﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﺗﻬﺮان
"باسمه تعالي"

اطالعیه شماره ()1

شرکتهای محترم متقاضي حضور در هشتمین نمایشگاه تخصصي نهادههای کشاورزی تهران
باسالم و احترام؛

با عنایات پروردگار رحمان و همکاری و همیاری اعضای محترم ،با عبور از شرایط سخت پیش آمده ناشی
از شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری نمایشگاه در سال گذشته ،در نظر داریم هشتمین نمایشگاه تخصصی
نهادههای کشاورزی تهران را با رویکردی جدید هرچه باشکوهتر در تاریخ سهشنبه  ۱۴۰۰/۱۰/۲8الی جمعه
 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱در مجتمع نمایشگاهی گفتگو برگزار نماییم .لذا با توجه به اینکه تمامی اطالعرسانیها و مکاتبات
از طریق وبسایت و پست الکترونیک نمایشگاه صورت میپذیرد ،خواهشمند است شرکتهای متقاضی حضور
در نمایشگاه ،اطالعات ذیل را در سربرگ آن شرکت محترم تا ساعت  ۱۲ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰7
به پست الکترونیک  info@agricultech.comو یا شماره فکس  ۰۲۱885۰3۰3۰ارسال فرمایند:
 -۱نام مسئول غرفه (بههمراه تلفن همراه و پست الکترونیک فعال)
 -۲اعالم متراژ حدودی موردنیاز برای حضور در نمایشگاه طبق دستهبندی
نوع غرفه مورد نیاز:
غرفهها در  ۴رده مختلف مطابق زیر دستهبندی میگردد:
الف) غرفههای با متراژ کمتر از  ۴۰مترمربع
ب) غرفههای با متراژ بین  7۰-۴۰مترمربع
پ) غرفههای با متراژ بین  ۱۲۰-7۰مترمربع
ت) غرفههای با متراژ بیش از  ۱۲۰مترمربع
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الزم به ذکر است با توجه به شرایط اقتصادی کنوني ،احتمال افزایش قیمت غرفهها نسبت به دوره
گذشته وجود خواهد داشت .لذا در انتخاب متراژ درخواستي این موضوع را مد نظر داشته باشید.
بدیهی است هر شرکت که در یکی از  ۴بخش غرفهها شرکت کند و غرفه دریافت نماید ،مجاز به شرکت در
بخشهای دیگر نمیباشد.
لطفا فرم ضمیمه را در سربرگ شرکت ،پرینت نموده ،پر کرده و ارسال نمایید.

با تشکر
ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصي نهادههای کشاورزی تهران
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فرم پیوست اطالعیه شماره ( )1هشتمین نمایشگاه تخصصي نهادههای کشاورزی تهران
نام شرکت................................................. :

تاریخ..................... :

مسئول غرفه جهت هماهنگي و پیگیری امور نمایشگاه:
نام و نام خانوادگی.................................................... :
تلفن همراه.................................................... :
پست الکترونیک فعال.................................................... :
رده غرفه موردنظر:
 الف) غرفه با متراژ کمتر از  ۴۰مترمربع
 ب) غرفه با متراژ بین  7۰-۴۰مترمربع
 پ) غرفه با متراژ بین  ۱۲۰-7۰مترمربع
 ت) غرفه با متراژ بیش از  ۱۲۰مترمربع

مهرو امضا

