
 بنام خدا

 در تاالر مذاکرات سرمایه گذاری داخلی و خارجی  ) حوزه عمران شهری ( . نحوه ثبت نامشرایط و فرآیند  

 1396بهمن  26و  25 –تهران  –پردیس 

 قیمت به تومان امکان تبلیغ خدمات جنبی نوع خدمات گروه

 

 

 الف

 میز  دو روزه

 میز  با چهار یا پنج صندلی

 پذیرایی نهار  

 پذیرایی میان وعده ها

 ثبت تفاهم نامه ها 

امکان مذاکره با اعضای تاالر،   امکان استقرار 

 پرچم رومیزی  و بزرگ 

 امکان توزیع کارت ویزیت  و کاتالوگ

 امکان توزیع بسته های مشارکتی 

 امکان استقرار لب تاب

هر میز  با یک نفر برای دو 

 روز

 سه میلیون تومان

 

 ب
 

 میز یک روزه

 میز با چهار یا پنج صندلی

 پذیرایی نهار  

 پذیرایی میان وعده ها

 ثبت تفاهم نامه ها

امکان مذاکره با اعضای تاالر،   امکان استقرار 

 پرچم رومیزی  و بزرگ 

 امکان توزیع کارت ویزیت  و کاتالوگ

 امکان توزیع بسته های مشارکتی 

 امکان استقرار لب تاب 

هر میز  با یک نفربرای یک 

 روز

 دو میلیون تومان

 

 ج
 حضور بدون میز

 دو روزه

 پذیرایی نهار 

 پذیرایی میان وعده ها 

 ثبت تفاهم نامه ها

امکان مذاکره با اعضای تاالر،   امکان توزیع 

کارت ویزیت وکاتالوگ و بسه های مشارکتی 

 فرصتهای سرمایه گذاری

 

 پانصد هزار تومان

 

 د
حضور بدون میز  

 یک روزه

 پذیرایی نهار  

 پذیرایی میان وعده ها

 ثبت تفاهم نامه ها

امکان مذاکره با اعضای تاالر،  توزیع کارت 

ویزیت وکاتالوگ و بسته های مشارکتی 

 فرصتهای سرمایه گذاری 

 

 سیصد هزار تومان

 

 خواهند بود ( .)  شامل خدمات مربوطه و  پذیرایی ضمنا هزینه  هر نفر اضافی  سیصد هزار تومان میباشد .



 فرآیند ثبت نام  و حضور :

و فرم ثبت نام را د ( اقدام فرموده  -ج -ب –نسبت به انتخاب گروه ثبت نامی از جدول فوق  ) الف  -1

 تکمیل فرمایید  .

بنام آقای  مهدی  –بانک سپه   5892 -1011 -6676 -9873به شماره کارت  انتخابی واریز مبلغ  -2

 کرباسی .

تماس تلفنی برای  اطمینان  و نیز   041 – 33298087ره فاکس   تکمیل شده ثبت نام به شماارسال فرم   -3

 . با شماره های زیر  از انجام ثبت نام 

در محل تاالر ودریافت کارت  حضور و   1396بهمن  25صبح روز چهارشنبه مورخه  9حضور  در ساعت   -4

 تحویل میز  و اقالم تبلیغاتی  و سازماندهی اولیه .

 همان روز .  12صبح همان روز و شروع بکار سالن مذاکرات ساعت  10شروع مراسم  افتتاحیه ساعت   -5

)مراسم افتتاحیه شامل  خیر مقدم و یک سخنرانی کوتاه و سپس  پرزنت ده شرکت خارجی هر کدام  

 شش دقیقه(  .

 تاالر .در محل  1396بهمن  26روز دوم پنجشنبه مورخه  18مراسم اختتامیه ساعت  -6

 برنامه تاالر در چهار تایم خواهد بود : -7

 ( . 13تا  10قبل از ظهر چهارشنبه )  -

 ( . 18تا  14بعد از ظهر چهارشنبه )  -

 ( . 13تا  10)   قبل از ظهر پنجشنبه -

 ( . 19تا   14)   بعد از ظهر پنجشنبه -

 تماس باشید :برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی الزم میتوانید با شماره های زیر در  -8

 09128017287آقای علی عبدالهی  -

 09373733662آقای ناصر کرباسی  -

  041 – 33298087تلفکس  -



 : نکات مهم

بنر و  سازه های تبلیغی و ماکت و سایر نصب ،   سازیجهت محدودیت مکان ، امکان غرفه  به  -

 احجام وجود ندارد .

  وجود ندارد . و فیلم  نایت به نوع سالن ، امکان پخش  اصوات با ع -

 سالن یورود )و ( مجتمع  ی اصلیورود ) درب  دو  با توجه  به وجود سیستم کنترل و نظارت در -

 وجود نخواهد داشت .به هیچ عنوان ، امکان ورود کسانی که ثبت نام ننموده اند  (تاالر

ولی در هر میز خارجی  مترجم  پیش بینی  مترجم  اختصاصی به عهده ی  ثبت نام کنندگان میباشد -

 . شده است 

 کلیه هزینه های رفت و آمد  و ترانسفر و هتل  به عهده ثبت نام کنندگان میباشد . -

 

  



 فرم ثبت نام :

 تلفن ثابت با کد موبایل سمت نام نام خانوادگی ردیف

     

     

     

 

تومان  بابت هزینه حضور در    ............  ......   مبلغ  اینجانب یا اینجانبان به شرح جدول فوق  با انتخاب گروه 

بانک  سپه  بنام آقای مهدی   5892 -1011 -6676 -9873تاالر مذاکرات سرمایه گذاری  به شماره کارت    

 کرباسی واریز نمودیم .

 

 امضاء


