نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت ارگانیک ،گواهی شده،گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم همزمان با جشنواره غذا مشهد

مدیریت محترم
با سالم ،
احتراما به استحضار می رساند شرکت برساز رویداد پارس
سومین نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت ارگانیک ،گواهی شده،گیاهان دارویی و مواد غذایی سالم
همزمان با جشنواره غذا مشهد
را در تاریخ  3الی  7اسفند ماه  1398در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگـزار می نماید .در صورت تمایل به
مشارکت دراین نمایشگاه  ،فرم ذیل را با دقت مطالعه و تکمیل نموده و به شماره

 051 – 31519ارسال فرمایید.

متقاضی شرکت در بخش :
مشخصات شرکت کننده داخلی :
نام کامل شرکت :

نام مدیر عامل :

فعالیت  /محصوالت قابل عرضه :

کد اقتصادی(ملی) :

شماره ثبت :

شناسه ملی :

نام رابط :

آدرس:

تلفن:

لطفا مساحت و مشخصات غرفه مورد نیاز را در جدول زیر مشخص فرمایید :
نوع غرفه

فضای مورد نیاز
(متر مربع)

توضیحات

فضای داخلی به همراه خدمات و سازه نمایشگاهی
فضای باز








حداقل فضا  12متر مربع میباشد .
به جمع کل اجاره بها غرفه ،مبلغ  9%مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
خدمات و سازه نمایشگاهی شامل  :پانل های اطراف  ،موکت  ،روشنایی  ،پریز برق  ،کتیبه نام شرکت  ،یک میز و دو صندلی می باشد به ازای هر  12متر مربع.
مشارکت کنندگان میبایست کلیه قوانین مربوط به عرضه کاال را رعایت نمودهو در صورت عدم رعایت غرفه تعطیل گشته و هیچ گونه وجهی مسترد نخواهد شد.
مشارکت کنندگان بخش ارائه محصوالت غذایی و جشنواره غذا بایستی محصول تایید شده (نشان استاندارد،سیب سالمت و یا تایید بهداشتی )ارائه نمایند.
مشارکت کنندگان بخش ارائه محصوالت غذایی و جشنواره ملزم به رعایت موازین بهداشتی طابق قوانین بهداشتی ادره بهداشت محترم و همچنین میبایست ملبس به
روپوش سفید وکارت سالمت غرفه داران باشند.
امضا
متقاضیان که ارائه دهنده محصوالت ارگانیک هستند با ارائه گواهی نامه محصول شامل تخفیف میشوند.

با توجه و آگاهی از قوانین و مقررات مندرج در سایت نمایشگاه و رعایت موارد فوق صحت فرم را تایید مینمایم.
پارس
برساز رویداد
شرکتکننده
برگزار
شرکت پارس
برساز :رویداد
IPAP
EXPO
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Organo Food
www.ifoodfestival.com

و مهر

