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 می باشد. شگاه ینما یتوسط ستاد برگزار  یاعالم یاختصاص طیشرا  sticompany.co تیو مقررات مندرج در وب سا طیتابع شرا شگاه ینما نیمشارکت در ا •

در نمایشگاه و پذیرش شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی خواهد بود. اطالعات اعالمی در این فرم عینا در کتاب   حضورامضا و ارسال این فرم به منزله درخواست   •

 نمایشگاه درج خواهد شد.

یک روز قبل از  و تحویل غرفه    و تایید ستاد برگزاری است  ه  ی مابین برگزار کننده و شرکت کنندفقرارداد    ء امضا  ثبت نام قطعی و پذیرش نهایی متقاضی منوط به •

 پذیرد. پس از تسویه حساب قطعی صورت می( و 1400ماه  اسفند 1آغاز برگزاری نمایشگاه )

م گیری  قرارداد فی مابین تصمی  مندرج در  8براساس ماده  هر دلیل  ه  و انصراف از حضور بپرداخت وجه غرفه است    و ارسال این فرم متقاضی موظف به  ءپس از امضا •

 خواهد شد.

 .اعالم شود ینام به ستاد برگزاربه طور مکتوب در زمان ثبت دی با ییلذا موارد خاص موثر در جانما شودیانجام م شگاه ینما یغرفه ها توسط ستاد برگزار ییجانما •

داوری و حل    بابتایران  های بین المللی  انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه  مراتب به مرکز داوری      ،  فی مابین  در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر و اجرای قرارداد •

 اختالف نهایی ارجاع میگردد.

 ، برگزار کننده حق فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین را دارد. مشارکت کننده حق واگذاری غرفه و منافع آن به غیر را ندارد و در صورت مشاهده  •

نمایشگاه برگزاری  در طول    یبرگزار  ستاد    و سایر موارد اعالمی از سویبهداشتی    امنیتی،  ان وکارکنان غرفه موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی ،مشارکت کنندگ •

   .برخورد خواهد شد و متخلف حق اعتراض نخواهد داشت یو مقررات مربوط با خاط نی ضمن اعالم اخطار وفق قوان، در در صورت هرگونه تخلف هستند. بدیهی است 

 

 

 

 . شگاه ینما یو ارسال فرم به ستاد برگزار نیمابیقرارداد فو انعقاد  درخواستتکمیل فرم  •

 .ستاد برگزاری نمایشگاه شده توسط کی وجه واریزی به حساب اعالم ارسال فیش بان •

برای شرکت  مجوز بهداشت و غذا و دارو  ،  رگانی  یا کارت بازرگانی شرکتهای بازپروانه بهره برداری شرکتهای تولیدی    ک مستند در خصوص نوع فعالیت )ارائه کلیه مدار •

 . یستاد برگزار یاز سو یمدارک درخواست ریسا زیو ن (استاندارد یگواه های فعال در حوزه صنعت غذایی و دارویی

 .عدم ثبت نام را داردبرگزار کننده حق در صورت عدم ارائه مدارک درخواستی توسط مشارکت کننده ،  •

 

 

              دالر 7900 :  3پکیج شماره                                               دالر 6195 :  2پکیج شماره                               دالر   5235   : 1پکیج شماره 

       دالر 11550:  6پکیج شماره                                           دالر   10580 : 5 کیج شماره پ                              دالر  8875:  4پکیج شماره 

       

 

 

                  وابسته عیتمام صنا صنایع روشنایی و الکتریکی و  و یمصالح ساختمان •

 و تزیینی و صنایع جانبی یلوازم خانگ دکنندگانیتول •

 خوراک آنهاو  انی و آبز انیماه وریدام و ط دکنندگانیتول •

 بهداشتی و صنایع وابسته   تجهیزات پزشکی و محصوالت دارویی و آرایشی  و •

 محصوالت دانش بنیان •

 ژیرمشتقات نفتی و پتروشیمی و تجهیزات و صنایع جانبی و صنایع وابسته به متالو •

 ماشین آالت و تجهیزات بسته بندی و فرآوری  •

هحوزه مواد غذایی ،آشامیدنی، لبنی ، و شیرینی جات و صنایع وابست •

 تولیدکنندگان پوشاک ، کیف  و کفش  •

 میل گرد و صنایع و تجهیزات وابسته   ،پروفیل ،تولید کنندگان آهن آالت •
 

 

 

 

 

 19،واحد   ،طبقه سوم  2الک پتهران ،خیابان کریم خان ،خیابان خردمند شمالی ،کوچه دی ، دبیرخانه ستاد برگزاری نمایشگاه:

 www.sticompany.co                                                 021- 86072683و  021-88862183:  نتلف 

 نام و نام خانوادگی نماینده تام االختیار:  نام و نام خانوادگی مدیرعامل:  نام شرکت : 

 همراه: تلفن  تلفن : پست الکترونیکی  

 نام محصول :  آدرس :

 شرایط ثبت نام در نمایشگاه 

 

 مدارک ثبت نام در نمایشگاه 

 

 هزینه های نمایشگاه

 هزینه های نمایشگاه

 

 محصوالت قابل ارائه در نمایشگاه 

و    نیو قوان  طیکامل از شرا  ی........ با آگاه......................................شرکت .........  اریتام االخت  ندهیعامل/ نما  ری.... مد.............................................  نجانبیا

                             .                  ... مترمربع را دارم..درخواست حضور در غرفه به متراژ .....  شگاهیمقررات نما

 مهر و امضا متقاضی     

             

 

 در ازبکستان  یایرانتولیدکنندگان و صنعتگران  اولین نمایشگاه ارائه دستاورد های 

   1400اسفند ماه  2-4

 فرم درخواست حضور در نمایشگاه ازبکستان 

 



 

 

 

با میز و صندلی و کانتر متری  ۳۶غرفه 

پاسخگویی در سالن اصلی نمایشگاه تاشکند 

UZ-Expo  همراه با بهترین امکانات

 نمایشگاهی استاندارد دنیا

 تبلیغات نمایشگاه در ایران و ازبکستان•

 مراسم افتتاحیه و اختتامیه با حضور مقامات رسمی•

 و در ازبکستان همایش فرصت های سرمایه گذاری •

 ستانبا تجار ازبک  B2B  جلسهاری زبرگ

 نمایشگاه و درج اطالعات شرکت ها تقدیم کتاب•

  تندیس یادبود نمایشگاهتقدیم •

در وب سایت  ندرج اطالعات شرکت کنندگا•

 نمایشگاه

 

با  ردال 195متری هر متر مربع  ۳۶غرفه

        % جهت     25تخفیف  احتساب

  اتاق های بازرگانی

 

با میز و صندلی و کانتر متری  2۴غرفه 

پاسخگویی در سالن اصلی نمایشگاه تاشکند 

UZ-Expo  همراه با بهترین امکانات

 نمایشگاهی استاندارد دنیا

 تبلیغات نمایشگاه در ایران و ازبکستان•

اختتامیه با حضور ضیافت شام مراسم افتتاحیه و •

 مقامات رسمی

 و در ازبکستان همایش فرصت های سرمایه گذاری •

 ستانبا تجار ازبک  B2B  جلسهاری زبرگ

 نمایشگاه و درج اطالعات شرکت ها تقدیم کتاب•

  تندیس یادبود نمایشگاهتقدیم •

در وب سایت  ندرج اطالعات شرکت کنندگا•

 نمایشگاه

 

 با ردال 208متری هر متر مربع  2۴غرفه 

            % جهت 20تخفیف  احتساب

  اتاق های بازرگانی

 

با میز و صندلی و کانتر متری  12غرفه 

پاسخگویی در سالن اصلی نمایشگاه تاشکند 

UZ-Expo  همراه با بهترین امکانات

 نمایشگاهی استاندارد دنیا

 تبلیغات نمایشگاه در ایران و ازبکستان•

اختتامیه با حضور  ضیافت شام مراسم افتتاحیه و•

 مقامات رسمی

 و در ازبکستان همایش فرصت های سرمایه گذاری •

 ستانبا تجار ازبک  B2B  جلسهاری زبرگ

 نمایشگاه و درج اطالعات شرکت ها تقدیم کتاب•

  نمایشگاهتندیس یادبود تقدیم •

در وب سایت  ندرج اطالعات شرکت کنندگا•

 نمایشگاه 

 

 

 ردال 221متری هر متر مربع  12غرفه 

  % جهت     15تخفیف  احتساب با

 اتاق های بارزگانی

 اخذ ویزا و بیمه مسافرتی✓

 فرودگاه امام خمینیاز  CIP پذیرش✓

 رفت و برگشت پرواز چارتر اختصاصی✓

 ستاره 5شب در هتل  7اقامت ✓

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی✓

 نهار نمایشگاه ✓

 حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه✓

یک  نفر در  ها غرفهخدمات جانبی 

 دالر 1775 یک اتاق 

 اخذ ویزا و بیمه مسافرتی✓

 فرودگاه امام خمینیاز  CIP پذیرش✓

 رفت و برگشت پرواز چارتر اختصاصی✓

 ستاره 5 شب در هتل 7اقامت ✓

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی✓

 نهار نمایشگاه ✓

 حضور مترجم فارسی زبان برای هر غرفه✓

نفر در   دو ها غرفهخدمات جانبی 

 دالر 1۴50 نفر  هریک اتاق 






