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 اولین دوره  های B2Bهای تخصصی و نشستدرخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش 

 0011نمایشگاه اختصاصی اوراسیا 
 

با توجه به این که مراحل ثبت نام متقاضیاا  مایاتکت  ت ب د  ای ن نیایای اخ ایتییاون ایتاآاا  گاد در یسخ اآت  اد 

در   تا  ت یواآت ایلاه یو  تا با تکیال فرم پاوآت جهت ثبت تقاضا من ها B2Bناست ی ک اه متقاضیاا  مایاتکت  ت ب د 

  ت بانک اطالعاتن نیایا اخ  ی تدتی ایلاه برای انجام مراحل عضویت به آتا  بردزاتی اتائه نیاینس.
 

  و رقط لیهمب  متقلضیلن بمای ستلد بموزاری ایجلد همی یلشامتت در هشا تتکمیل و ارسال  ای  رم  یی  ونه  تهه  ههت  

 بلش .ب  منزل  ارائ  درخناست مشلرتت می

  رساالهی و ...ت تل یلیلن هملیشااهل) منرد اسااترلد) ومار خنای  اطالعلت ای  رم  در بلهک اطالعلتی هملیشااهل) هههت امنر اطال

بقت مطلر رم  درج شااند.  م ااتنلیت ع   ومرت، لذا الز  اساات تل اطالعلت درخناسااتی ب   اانرت  ااقیو، دوی  و تلمل د

بلش  و ستلد بموزاری م تنلیتی در اطالعلت درج ش ) در رم  درخناست اولی  بل مشخصلت شمتت ب  عه ) خند متقلضی می

 ای  خصنص هخنای  یذیمرت.

  در  انرت تن ال شا ن هملیشاهل) بم اسالو دستنر مقلملت ،یمبط، در زملن منلسر دیهمی بموزار خنای  ش  و از عندت

 م.وهن) یمداختی مهذوری

 ب  آدرو  تارسل  رلیل لنونی شمتinfo@eurasia-expo.com  در رممتjpg و ب   نرت رلیل بلز 

 

 ی+( 22)228-2111-221 ؛+( 22)228-222-2866 هیراخ رییییاتخ ی 182-8822-8282های جهت اطالع باایییتر اد طریم رییییاتخ

 فرمایاس. حاول تیاس+( 2)2268-222-222

 

 

 تاریخ : سمت :  نام و نام خانوادگی :
 
 
 

 مهر و امضاء
  



 ها B2Bهای تخصصی و نشستمتقاضیان مشارکت در بخش  اولیهدرخواست فرم ارسال اطالعات و 
 

لطفاً اطالعات یو  تا  ت فرم تایپ فرمایاس ی به   تس  اتآییان نیایاس.  فرم تکیال رییسخ بایس به وییوتت مهر ی امضییا  رییسخ 
   ررکت جهت برتآن به آتا  بردزاتی اتائه در  .هیراخ با مساتک الدم ی مستنسات ی تدیمه 

 

 مشخصات شرکت

 هل  تلمل شمتت هرلرسیت :

 هل  تلمل شمتت هالتی ت :

 رشت  رهللیت ههن  تلال و خ ملتت :

 هل  تجلری مقصن  :

 : شنلس  ملی شمتت شملر) ثبت شمتت : 

 رومی : 38ت  اوتصلدی 

 بل درج ت  شهم : شملر) رلتس شملر) تلر  بل درج ت  شهم :

 آدرو تلمل ی تی :

 ت  ی تی :

 آدرو ایمیل :

 مشخصات مدیر عامل

 هل  و هل  خلهنادوی م یم علمل :

 تلر  یمما) م یم علمل :

 جهت حضور در نشست مشخصات نماینده تام االختیار

 سمت :  هل  و هل  خلهنادوی :

 تلر  یمما) :

 

 (ارسال نمایید. را برای شرکت پارسلطفاً کپی فیش واریزی شماره حساب جهت واریز نقدی )

1701/111/1834972/1 IR   950220170101111834972001 

 "شعبه شهید قرنی -بانک توسعه تعاون -کارنمدیریت تجارت پارس"

 

 یسمات اآیاانسری ی تب اااتن ی  یها تکیال ی مهر امضیا  این فرم به منزله پییر  ک اه ضیوابو ی مقرتات ریرکت آیهامن نیایای اخ -

 بارس.های بهسارتن  ت محوطه نیایا اخ منحفظ رئونات اآالمن هیچنان پریتکل

چنانچه حسی   آیتوت آیتا  کرینای کایوت ی یا پنو کایوت عضو نیایا اخ کنسل در    تاتیی نیایا اخ به دما  مناآ   ی ری  ت  -

 نیایا اخ متعهس به بردزاتی نیایا اخ  ت تاتیی  ی ری یواهس رس. آتا  ی ذیارخ رسخ ینسخ منتقل یواهس رس. اد این تی یجوخ پر ایتن 
 
 

 مهر و امضاء شرکت : تاریخ تکمیل فرم : سمت : نام و نام خانوادگی :
 
 
 



 ها B2Bهای تخصصی و فرم شرکت در نشست
 
 

  اتحا یهناست ت یین بانکن ی فاینانسن با حضوت مسیرا  بانکن ایرا  ی کاوتهای عضو 

 38-31 اردیبهشت 82 

 

 ناست ت یین دیرک ی اآتانسات  با حضوت مسیرا  دیرک ی اآتانسات  ایرا  ی کاوتهای عضو 

 31-30 اردیبهشت 82 

 

 های مربوطهای  ت بادات ایتاآاا با حضوت مسیرا  ی انجیندنجارخ هایفریر اخ نقد ت یین ناست 

 38-31 اردیبهشت 11 

 

 های حیل ی نقل ایرا  ی ناست ت یین حیل ی نقل با حضوت مسیرا  یداتت تاخ ی انجین 

 31-30 اردیبهشت 11 کاوتهای عضو

 

 دیاتیناست ت یین مناطم  دا  کاوتهای عضو اتحا یه اقتیا ی ایتاآاا ی آرمایه 

 38-31 اردیبهشت 13 
 

  ناست ت یین اموت قرات ا ها ی مسائل حقوقن با حضوت یکالی ایرانن ی یکالی کاوتهای عضو 

 31-30 اردیبهشت 13 اتحا یه اقتیا ی ایتاآاا

 

 

  ناستB2B  32:11-31 اردیبهشت 82 تجات کاوت تیآاه ی ایرا 

  ناستB2B  32:11-31:11 اردیبهشت 82 تجات کاوت اتمنستا  ی ایرا 

  ناستB2B  32:11-31:11 اردیبهشت 11 تجات کاوت قزاقستا  ی ایرا 

  ناستB2B 32:11-31:11 اردیبهشت 13 قرقازآتا  ی ایرا  -تجات کاوت بالتیس 

 

 مشخص فرمائید.  لطفاً انتخاب خود را با عالمت


