
1400شهریورماه  29تا  26

 

 اطالعات تکمیلی  فرم 

 تخصصی فرش ماشینییازددهمین نمایشگاه

  www.roshaexpo.com  آدرس سایت :                    0817396646کدپستی:    112، طبقه اول، واحد 1مجتمع پردیس آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه اصفهان، 

   info@Roshaexpo.com  آدرس ایمیل:                               24900912004:  همراه                  03136210061دورنگار:           03136210060 تلفن:   

 

 مشارکت کننده محترم                   
المللی فرش ماشینی و  المللی صنعت نساجی، یازدهمین نمایشگاه بینبسیار مفتخریم که میزبان شما در چهاردهمین نمایشگاه بین 

 هستیم.  1400نمایشگاهی اصفهان در شهریورماه  منسوجات در سایت جدید  ه  هفتمین نمایشگا

 اطالعات زیر را تکمیل بفرمایید ،  کننده متخصصریزی برای جذب بازدید ، برنامه این رویدادها   برگزارنمودن  ترتخصصیهرچه  منظور  به  

 

 جهت درج نام در نقشه نمایشگاه، سردرب غرفه )با تجهیزات( و ...    

 نام شرکت متقاضی به زبان فارسی:  

                      

 Company Name:   

                      

 ▭خدماتی  -تولیدی      ▭خدماتی          ▭نوع شرکت:    تولیدی                  

   ▭هردو       ▭واردکننده   ▭صادرکننده                     

 مشخصات دفتر مرکزی:  

 کد پستس :  فکس :   تلن : 

 آدرس :  

 مشخصات کارخانه :  

 نفر                      :شرکت  تعداد پرسنل

 میزان تولید: 

 نوع خدمات: 

 ت : نوع محصوال

 محصوالت قابل ارایه در نمایشگاه :  

 :   هانامه . نوع گواهی   ▭ندارد     ▭دارد    استاندارد  نامه گواهی 

 سوابق مشارکت در نمایشگاه های کشور 

 

 سوابق مشارکت در نمایشگاه های خارج از کشور 

 

 

 درصورت داشتن ثبت اختراع، لطفا نوع پروژه را توضیح دهید:

 

 صنایع باالدستی خود را معرفی نمایید: 

 

http://www.roshaexpo.com/
mailto:info@Roshaexpo.com
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 نمایید:های شاخص در زمینه صنایع باالدستی خود را معرفی  شرکت 

 

 صنایع زیردستی خود را معرفی نمایید: 

 

 مشتریان شاخص خود را معرفی نمایید: 

 

 آیا نمایندگی شرکت خارجی هستید؟ چه شرکتی؟

 هایی؟ ها نمایندگی دارید؟ چه استان آیا در سایر استان               

 

 شماره همراه:                             :                                                    مسئول تحویل غرفه

 

،         کارت غرفه داری به نام شخص معرفی شده از سوی شرکت صادر شده و استفاده آن توسط غیراسامی افراد حاضر در غرفه در ایام نمایشگاه )                 

 (: امکان پذیر نمی باشد 
1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5.  
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