مدیریت محترم شرکت
از اینکه میزبان شماا ر بیسمت یکای ناایشماا تخصمصمی صمنایع غذایی ،ماشمی الات صمنایع ابسمته شمیراز هستیم بسیا
خرسمندیم .ستار برگزا ی ناایشاا آی فور ،برای تبلیغات محیطی ناایشااهی ،شرایط خاص
به اهایت ای

یدار ،اثری ر خو

یژ ای ا ر نظر گرفته تا با توجه

شایسته ر رسترس شرکت های ایرانی خا جی قرا گیرر.

بر ای اسماس امید ا یم با حضمو ششماایر متارکز خور ر ای اثر ،ضما برر مندی از یک فرصمت مزیت متاایز ،ر توسعه
فعالیت های خور ر ایران جران موفق موید باشید.

با احترام ستار برگزا ی
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مهلت ارسال مستندات:
کلیه مستندات اطلاعات آگری ر فرمت اعلام شد می بایست تا تا یخ  02ری ما به ستار برگزا ی ناایشاا تحویل گررر .بدیری
است که مجری بعد از تا یخ اعلام شد مسئولیتی نخواهد راشت.

نحوه انتقال مستندات واطلاعات:
خواهشاند است مستندات خور ا به آر س ایایل v.ferdowsi@eventsportal.ir

یا شاا تلارامی  20228009032ا سال فرمایید.
شرایط و روش پرداخت:


تسویه کامل حداکثر تا  24دی ماه

نام بانک :ملی | شاا شباIR 010170000000357100893000 :
شاا حساب | 0357100893000 :به نام شرکت برساز یدار پا س
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مشخصات سفارش دهنده تبلیغات محیطی:
نام شرکت................................................................. :

شرایط سفارش

محصولات................................................................. :

 )2سفا ش رهند با امضا ای قرا رار ،تاامی مند جات ان

ار س......................................................................... :

ا قبول کرر

متعرد است جه توافق شد ا به حساب

......................................................................................

سفا ش گیرند ا یز نااید.

کد پستی................................................................... :

 )0تبلیغ محیطی مطابق جزییات ای پیوست توسط سفا ش رهند

تلف ........................................................................... :

تایید حداکثر تا بیستم ری ما  09برای سفا ش گیرند

ناایند تام الختیا ................................................. :

ا سال می گررر.

سات........................................................................ :
تلف هارا .............................................................. :
محل تبلیغ محیطی............................................... :

 )3محل تبلیغ محیطی ر صو تی که تشریح نشد باشد بنا به
صلاحدید سفا ش گیرند خواهد بور.
 )4سفا ش رهند تبلیغ محیطی متعرد است به میزان  %32مبلغ
سفا ش ا ر صو ت انصراف به سفا ش گیرند پرراخت نااید.

اینجانب.............. ..................................مدیر /ناایند تام الختیا شرکت............................................................با اگاهی قبول مقر ات مربوط
به تبلیغات محیطی ر ناایشاا شیراز بدی

سیله تقاضای ز تابلو تبلیغاتی فوق الذکر ا راشته مبلغ  ....................................یال

ا به حساب سفا ش گیرند ا یز ناور ام (.فیش ا یزی به پیوست می باشد )

مرر امضا سفا ش رهند

لطفا فرم تکایل شد ا به هارا تصویر فیش ا یزی خور به ایایل  v.ferdowsi@eventsportal.irیا شاا ناابر
 21232120راخلی  0ا سال ناایید.
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