
و لوازم و تجهيزات كمك آموزشي و نوجوان كودك ،اولين نمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد
استان يزدمربوطه

1396ماه خرداد 5الي2

اولين نمايشگاه بين استان يزد مفتخر است گروه نمايشگاهي پرندمي رساند ضمن عرض سالم و ادب به استحضار 

را با كيفيت و كميتي مطلوب و با و لوازم و تجهيزات كمك آموزشي مربوطه نوجوانوكودك،المللي مادر، نوزاد

. برگزار نمايد1396ماه خرداد 5الي 2تاريخ را در هدف ايجاد بازاري پويا براي توليدكنندگان داخلي

ي رشد و نگهداري كودك، اطالع رساني از آخرين دستاوردها و تكنولوژي در زمينه هاهدف از برگزاري نمايشگاه مذكور

ايمني، هوش و استعداد، آموزش، اسباب بازي و سرگرمي هاي فكري، سيسموني، دكوراسيون و اتاق خواب، مكمل هاي 

مراكز خدمات مراكز بيمه، روانشناسي كودك و مادر، ، آتليه هاي تخصصي كودكان و نوزادانغذايي، پوشاك كودك و مادر، 

چه كه به كودك و آنو هر، مراكز پيش دبستاني و مهد كودكهادرمان و آموزش پزشكيوجمله وزارت بهداشتاز درماني 

. با شدمادر مربوط است مي

برگزاري اين نمايشگاه در استان يزد به دليل جايگاه جغرافيايي آن در مركز كشور و دسترسي آن به اكثر استانهاي 

به شمار آمده و بستر مناسبي براي معرفي كاال در اين منطقه كودك مهمترين و بزرگترين رويداد در حوزه كشور مي تواند 

زيت هاي آن به مشاركت واحدهاي فعال و تراز اول در اين نمايشگاه بي گمان يكي از م.و خدمات مشاركت كنندگان باشد

.خرسند خواهيم بود تا از مشاركت آن واحد محترم نيز در نمايشگاه فوق بهره ببريم. شمار مي رود

.بتواند دستيابي به اهداف مورد نظر را ميسر سازدين نمايشگاه در شهر صنعتي يزد ااميد است برپايي 

با تشكر

مرجان ميرجليلي 

نمايشگاهمدير
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و لوازم و تجهيزات كمك آموزشي مربوطه استان يزدو نوجوانكودك،اولين نمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد
1396ماه خرداد 5الي 2

شرايط 

نامثبت

امضا شده فرم قراردادو ارسال ـ تكميل 1

پرداخت هزينه فضاي درخواستيـ 2

.ثبت نام قطعي و اختصاص فضا نمايشگاهي انتخاب شده در صورت پرداخت هزينه غرفه به طور كامل انجام خواهد گرفت-3

30/1/1396نام ـ آخرين مهلت ثبت3

گردداز وجه دريافتي مسترد نمي%60ـ در صورت انصراف از شركت در نمايشگاه 4

هزينة فضاي 

يشگاهينما

ريال000/850/هر متر مربع هاـ غرفه1

ريال000/500/فضاي باز هر متر مربع -2

نام و پرداخت وجه غرفه نماينداولويت انتخاب محل غرفه با شركتهايي است كه سريعتر اقدام به ثبت-3

تعهدات 

شركت

ـ كتيبه ـ موكت ـ دو عدد صندلي ـ يك عدد ميز ـ روشنايي متعارف ـ برق1

بيلبورد و پالكارد در سطح شهر ـ ،نمايشگاهپوسترچاپ ـ مجالت تخصصيآگهي در : ارائه تبليغات نمايشگاهي شاملـ 2

كتاب ويژه نمايشگاهچاپ اطالعات شركتها به صورت فارسي و التين در و و بازديد كنندگان كارت دعوت ويژه متخصصين 

نمايشگاهتخفيف هتل براي شركتهاي حاضر در % 25دريافت -3

:فرم ثبت نام

نام شركت
:فارسي

:التين

:فارسينام مدير عامل

:التين

پست الكترونيكي)با ذكر كد(تلفن 

سايتفكس

آدرس

:فارسي

:التين

هاي فعاليتزمينه

:فارسي

:التين

طي ........ ..............ريال را در تاريخ ........... ................مبلغ ...... ...............................به نمايندگي از شركت ...... ............................اينجانب 

باجه بانك تجارت، 5859- 8310-6511-8050يا شماره كارت 2092180223به شماره حساب جاري  �، حواله بانكي �چك بانكي 

، ............سالن .. ............متر مربع غرفه شماره ............... بابت ميرجليليمرجان خانم ام به ن20921، كد استان يزدشهرداري منطقه سه 

.گرددواريز و به پيوست فرم درخواست ارسال مي�فضاي باز 
تاريخ 

مهر و امضاء
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