




 

 

 ، طبقه دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران72، جنب سالن تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 www.iranconfair.irوب سایت:  / int@iranconfair.irایمیل: /  170-77667622/  فکس:  170-77667622-6تلفن: 

 مشخصات کلی نمایشگاه

 الجزیره  -الجزایر  پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی عنوان نمایشگاه به فارسی

 Algiers International Fair rdThe 53 عنوان نمایشگاه به انگلیسی

 FIA 2022 عنوان اختصاری

 Algerian Company of Fairs and Exports (SAFEX) کنندهبرگزار 

 اتاق تعاون ایران مجری پاویون ایران

 الجزیره مرکز نمایشگاهی محل برگزاری

 دارای مجوز برگزاری از سازمان توسعه تجارت ایران مجوز

 7177ژوئن  06الی  02برابر با  0210 خرداد 76الی  72 زمان برگزاری

 06الی  00 ساعت بازدید
 

 گروه های کاالیی:

 ،یساختمان مصالح)جاده، پل و...(، ساخت و ساز و یساخت و ساز عموم ،ییایمیش عیصنا ،ییغذا عیصنا ،یکشاورز عیصنا

 و استیل فوالد ایع، صنعت برق، صنیمیپتروش عیصنا ،یو خانگ یکیلوازم الکترون
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 فرم ثبت نام

 برند: نام شرکت:

 آدرس:

 فکس: تلفن:

 ایمیل: وبسایت:

 شماره همراه: نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 شماره همراه: نام و نام خانوادگی نماینده:

 فعالیت:زمینه 

 ............. متر مربع :متراژ مورد نیاز

 
 

Brand: Company Name: 

Address: 

Fax: Tel: 

Email: Website: 

Mobile: Managing Director: 

Mobile: Contact Person: 

Activity: 

 

 

 
 .......................................................................... امضا: ............................................. سمت: ............................................. تاریخ: : نام و نام خانوادگی
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 تعرفهشرایط و اطالعات 

است و تعرفه  (به همراه تجهیزات متعارف نمایشگاهی )پیش ساخته با تجهیزبه صورت غرفه غرفه های قابل واگذاری در این نمایشگاه 

 روز( به شرح زیر است. 6نمایشگاه )برای ایام اجاره غرفه 

 دالر 721 :قیمت هر متر مربع غرفه با تجهیزات

 متر مربع 07 حداقل متراژ قابل واگذاری:

موکت کف، پارتیشن، سردر )نام شرکت(، روشنایی، یک عدد میز، سه عدد صندلی،  متر مربع(: 21تجهیزات غرفه )به ازای هر 

 پریز برق

 نحوه پرداخت:

 هند.)دالر( به ستاد برگزاری تحویل دنقد  اجاره بهای غرفه را به صورت کنندگان موظف هستند به هنگام ثبت نام مبلغمشارکت 

 اطالعات تماس و آدرس ستاد برگزاری:

، طبقه 72محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، جنب سالن خیابان سئول، خیابان نمایشگاه بین المللی، تهران، بزرگراه چمران، 

 دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

 170-77667622-6تلفن: 

 170-77667622فکس: 

 19912026292واتس اپ: 
 
















