
ششمین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی، مدیریت بحران، امداد و نجات و HSE کشور 
 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  درتاریخ  5 تا 8 آذرماه سال 1400 همزمان با پانزدهمین نمایشگاه 

ایران پالست و بیست و یکمین نمایشگاه رنگ و رزین و پوشش های صنعتی برگزار می گردد. 

بدیهی است اولویت انتخاب جانمایی دلخواه با مشارکت کنندگانی است که در اسرع وقت، نسبت به تکمیل و ارسال 
این فرم به ستاد برگزاری یا ثبت نام در سایت com.isecexpo.www اقدام فرمایید. 

ردیف 
نوع غرفه

حداقل متراژ 
قابل واگذاری

اجاره بهاء به ازای هر 
متر مربع

فضای مورد نیاز

)مترمربع(
36 مترمربعفضای سرپوشیده با تجهیزات گرید A )ریالی(1
36 مترمربعفضای سرپوشیده بدون تجهیزات ) زمین خالی( 2
12مترمربعفضای سرپوشیده با تجهیزات متعارف عادی 3
36 مترمربعفضای باز 4
12 مترمربع فضای سرپوشیده با تجهیزات متعارف)ارزی( 5

نام مشارکت کننده:.......................................................... نام مدیرعامل:.......................................................................................

شماره ثبت .............................متراژ درخواستی:................................ شماره اقتصادی:................................................................

زمینه فعالیت: .................................................................................................................................................................................

نشانی: .................................................................................................................................کدپستی:............................................

تلفن: ............................................ فاکس: .....................................................  تلفن همراه مدیرعامل:.........................................

نام نماینده: ...................................... ........                           تلفن همراه نماینده: .....................................................................

……………………………………………………………Email:…………………………………………………………………… www

                                                                                                                                         مهر و امضاء متقاضی

توضیحات:

*به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. 

*تجهیزات متعارف شامل: پانل بندی پیرامونی، کتیبه نویسی، یک عدد پریز برق، روشنایی ) 3المپ 60 وات( یک عدد 
میز و دو عدد صندلی به ازای هر 12 متر مربع غرفه می باشد.

18 الی 21 بهمن ماه 1400

ششمین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی، مدیریت بحران، امداد و نجات و HSE کشور 
 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  درتاریخ  18 تا 25 بهمن ماه سال 1400 همزمان با پانزدهمین نمایشگاه 

ایران پالست برگزار می گردد. 

بدیهی است اولویت انتخاب جانمایی دلخواه با مشارکت کنندگانی است که در اسرع وقت، نسبت به تکمیل و ارسال 
این فرم به ستاد برگزاری یا ثبت نام در سایت com.isecexpo.www اقدام فرمایید. 

ردیف 
نوع غرفه

حداقل متراژ 
قابل واگذاری

اجاره بهاء به ازای هر 
متر مربع

فضای مورد نیاز

)مترمربع(
36 مترمربعفضای سرپوشیده با تجهیزات گرید A )ریالی(1
36 مترمربعفضای سرپوشیده بدون تجهیزات ) زمین خالی( 2
12مترمربعفضای سرپوشیده با تجهیزات متعارف عادی 3
36 مترمربعفضای باز 4
12 مترمربع فضای سرپوشیده با تجهیزات متعارف)ارزی( 5

نام مشارکت کننده:.......................................................... نام مدیرعامل:.......................................................................................

شماره ثبت .............................متراژ درخواستی:................................ شماره اقتصادی:................................................................

زمینه فعالیت: .................................................................................................................................................................................

نشانی: .................................................................................................................................کدپستی:............................................

تلفن: ............................................ فاکس: .....................................................  تلفن همراه مدیرعامل:.........................................

نام نماینده: ...................................... ........                           تلفن همراه نماینده: .....................................................................

……………………………………………………………Email:…………………………………………………………………… www

                                                                                                                                         مهر و امضاء متقاضی

توضیحات:

*به تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. 

*تجهیزات متعارف شامل: پانل بندی پیرامونی، کتیبه نویسی، یک عدد پریز برق، روشنایی ) 3المپ 60 وات( یک عدد 
میز و دو عدد صندلی به ازای هر 12 متر مربع غرفه می باشد.


