ضمن قدردانی از ابراز تمایل جنابعالی جهت مشارکت در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات ،سرگرمی ،شهربازی و
پارک ها ،تقاضا می شود از مراحل زیر پیروی نمایند:
.1
.2
.3
.4

گروه های کاالیی را از سایت نمایشگاه مشاهده فرموده و مطابقت کاال یا خدمات خود را با موارد ذکر شده بررسی
کنید.
قوانین و مقررات نمایشگاه بین المللی را به دقت مطالعه نمایید .این قوانین در سایت نمایشگاه در اختیار شما گذاشته
شده است.
پالن سالن های برگزاری نمایشگاه در سایت مشاهده نموده و غرفه پیشنهادی خود را با توجه به متراژ مورد نظر،
انتخاب نمایید .
پس از ارسال فرم ثبت نام اولیه ،ستاد برگزاری نمایشگاه شماره غرفه پیشنهادی شما را بررسی می کند .در صورتی
که غرفه مربوطه قبال به شرکت کننده ای اختصاص داده نشده باشد و با چیدمان نمایشگاه بر اساس گروه های کاالیی
مغایرتی نداشته باشد ،این غرفه تا  48ساعت برای شما رزرو می شود .ستاد برگزاری ،فاکتور هزینه مشارکت شما را
برایتان ارسال خواهد کرد.
اطالعات اولیه نمایشگاه

مجوز از وزارت بازرگانی(سازمان توسعه و تجارت ایران)

برخی از ویژگی های نمایشگاه
ارائه آخرین دستاوردهای روز در صنعت تفریحات و
سرگرمی

زمان برگزاری18 :لغایت  21بهمن ماه 1395

حضور سازمان ها و نهاد های مرتبط

مکان برگزاری :محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا

برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی

سالن برگزاری27-25-7-6 :

معرفی طرح ها و ایده های برتر

ساعت بازدید 10 :صبح الی 18

انتشار کتاب جامع صنعت تفریحات،سرگرمی،شهربازی و
پارک ها

برگزارکننده :گروه بین المللی بامیکا اندیشه ماندگار

حضور برندها و شرکت های داخلی و خارجی

 لطفا در صورت تمایل به مشارکت جدول ذیل را کامل کرده و به دبیرخانه ستاد برگزاری نمایشگاه فکس نمائید تا اقدامات الزم
جهت رزرو غرفه و ثبت نام شما صورت پذیرد.
متراژ درخواستی یا شماره غرفه

نام و نام خانوادگی

با تجهیزات یا فاقد تجهیزات
تلفن های تماس

سمت

زمینه

نام شرکت
متقاضی مشارکت به صورت :

فعالیت
تیپ A

تیپ B

این شرکت تمایل دارد یکی از اسپانسرهای مالی نمایشگاه باشد  .خواهشمند است اطالعات و شرایط مربوط به حامیان
مالی نمایشگاه را برای این شرکت ارسال نمایید
مهر و امضاء :

