


 

   IRAN CARPET 2019 نمایشگاه مشارکت در  فراخوانفرم 

م   مدیریت محتر

ید  مشارکت در نمایشگاه های تخصیص منجر به افزایش ارتباطات تجاری، نفوذ در بازارهای جدید و آشنایی با گروههای جدیدی ، همانگونه که مستحضر

کت ها یم شود.  ر برندسازی شر یان و همچنی   از مشتر

ی در جنوب تهران، نزدییک به ف ین و مدرن ترین مجموعه های نمایشگایه کشور است که با قرارگت  ر مجموعه نمایشگاه شهر آفتاب ییک از بزرگتر رودگاه بی 

عالوه به تهران ، ، اصفهان و ... از شهر های قم، کاشانالملیل امام خمینر )ره(، نزدییک به بازار تهران و دروازه ورودی قطب های نساجی و فرش ماشینر 

ده   مناسنی و  مجهز  ،بر دوری از ترافیک شهر، فضای گستر
را برای تبادالت تجاری و آشنایی با جدیدترین دستاوردها و تکنولوژی های روز فراهم بستر

 نموده است. 

ده تر و با حضور مشارکت کنندگان   IRAN CARPET 2019 -  نمایشگاه تخصیص فرش ماشینر ایران  اینک برنامه ریزی شده تا را به صورت گستر

 برگزار نماییم. سالجاری شهریور  8لغایت  4بیشتر از تاری    خ  تخصیص

تعاویر تولید  ،ندگان فرش ماشینر و صنایع وابستهاتحادیه تولیدکن ، اتاق بازرگایر صنایع ، معادن و کشاورزی کاشان این نمایشگاه با نظارت مستقیم

ر برگزار میگردد ، لذا از شما دعوت یم شود جهت پربارتر  انجمن صنایع نساجی ایرانکنندگان فرش ماشینر آران و بیدگل و  نمودن این رویداد مهم و همچنی 

در نمایشگاه داشته را استفاده از تمایم ظرفیت های قابل توجه و مناسنی که این رویداد جهت مشارکت کنندگان تدارک دیده است، حضور شایسته ای 

 باشید. 

 

  کت کنندهمشخصات شر

 نمابر: تلفن: نام کامل شرکت :

 سایت: ایمیل: متر مربع          ………متراژ مورد نیاز : 

 تلفن همراه:   سمت :   نام نماینده تام االختیار :

 آدرس پستی دفتر مرکزی :

 
 

 در خواست مشارکت بیشتر با : 
 ○تبلیغات محییط                ○ آگیه در کتاب نمایشگاهج در          ○برگزاری سمینارهای تخصیص      ○اسپانرس نمایشگایه

 

ی  و  نام ثبت زمان●  ارسال شود.  10/4/98ن منظور لطفا" فرم فراخوان نهایتا" تا تاری    خ یبد اعالم یم گردد، متعاقبا" جانمایی
 

 : خیابان 
ی
 1، واحد 30سهروردی شمایل  ، خیابان توپچی ، پالک اطالعات ستاد برگزاری)طرح ساز گوهر ( جهت ثبت نام و هماهنیک

 09381108182شکار خانم شکوری    : مسئول و هماهنگ کننده نمایشگاه                   88525872فکس:           88516799تلفن : 

                                                                           

 مهر و امضاء                                                                                       


