
 

 غرفه )اطالعات اوليه(  و ساخت فرم درخواست طراحی

 مشخصات کارفرما

 مديرعامل:                                                       نام شرکت:                                                            

 تلفن همراه:                         سمت:                     نمايشگاه:                                       مسئولنام 

 :تلگرامواتساپ،                         فکس:                                                                   تلفن:          

 يت:ساوب              ايميل:                                           

                                 نشانی:                                              
 

 

 مشخصات نمايشگاه

 محل برگزاری:                              تاريخ دقيق:                                   نام نمايشگاه:                       
 

 مشخصات غرفه

             فضای باز □سالن، نام سالن:                                     □محل غرفه:     رفه:                     شماره غ 

 ساير:  کامل جزيره□  يک طرف باز□  دو طرف باز □   سه طرف باز□               مساحت غرفه:             ابعاد غرفه:        
 

 اطالعات طرح

 خير□بلی  □ساخت طبقه دوم:                                       موکت  ساير:□اف  دیام□پارکت  □ندارد      □دارد  □ کف سازی:

 محدود□خير  □بلی  □دسترسی بازديدکننده به محصول           خير□بلی  □تمايل به تردد بازديدکنندگان عمومی داخل غرفه:  

                 :  )کانتر( تعداد ميز اطالعات

 اولويت دو:                   اولويت يک:    رنگ مورد عالقه برای غرفه:                     :           رنگ سازمانی کارفرما

 رخي□  بلی□داخل غرفه:  "اليت باکس – نورپشت"تابلو  يا تمايل به استفاده از پوستر و

             توضيحات مرتبط:

 
 

 اضافیفضاهای  

VIP 
 ميزجلسه □مبله   □ز             گنجايش:        نفر                  با□نيمه محصور  □محصور  □     خير□  بلی□  

 درخواستهای اختصاصی:

 خير□  بلی□دار: قفل           خير□  بلی□مساحت:                   قفسه:       خير□  بلی□ انبار

 اصی:    مساحت:                        درخواستهای اختص      خير□  بلی□ آبدارخانه

 درخواستهای اختصاصی:            گنجايش:           نفر      خير□  بلی□ کنفرانس
 

 فرم معماری طرح

 پيشنهادات:
 

 کد پروژه:

 تاريخ:



 سمعی بصری و انفورماتيک

 کاره 4پرينتر □     کامپيوتر□   ترجمه همزمان  □    سيستم صوتی□   ويديو پروژکتور □   تلويزيون □

 درخواستهای اختصاصی:

 

 تجهيزات اضافی

 صندلی پشت ميز اطالعات□ميز و صندلی مبلمان  □ميز و صندلی جلسه  □کن  سردکن و گرمآب□يخچال  □

 درخواستهای اختصاصی:
 

 توضيحاتساير  

 

 

 

 

 

  
 

 کننده، مهر، امضا و تاريخنام و نام خانوادگی تهيه

 :های مورد نيازستپيو

 .معارضين و موانع همسايگی، مشخص بودن سمتهای باز و بسته، کروکی محل غرفه در سالن با ابعاد و •

تواند و ساير مواردی که می ، تعداد محصوالت مورد نمايش، تصاوير محصوالتو پوستر محصوالت، معرفی کارفرما کاتالوگ هایفايل •

 .در طراحی مفيد واقع شود

 .(Corelفايل  )ترجيحاً به صورت برند کارفرما نام و آرم •

 .اطالعاتی که به نظر کارفرما، در طراحی غرفه بايستی مدنظر باشدهرگونه  •
 

 ، پيوستها و موارد مورد نياز را از طريق کانالهای ارتباطی زير ارسال فرماييد:هالطفا فرم

 3ليباف، ساختمان شماره المللی تبريز، ميدان قانمايشگاه بين دفتر نمايشگاه:  نشانی

 شهر، دوم شرقیالمللی )بسيج(، شهرک شاهينبين ميدان نمايشگاه نشانی کارگاه:
 

 ( 041)  36379294  فکس:تلفن و  
 0914  415  2652  :، واتساپهمراه  تلفن

 

EXPO.FAIR  
 info@expofair.irايميل:  www.expofair.ir           سايت:وب

 


