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در مركز جديد 
 زمينه به شما

بازديد كنند 1
دگي ثبت نام ا
ه شركت در اين
رد اين نمايشگا

وق خواهند بود
به بازديد از اين

   گردد.
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1397روردين 
 جهان در اين

10،000ش از 
اه در ايران آماد
صورت تمايل به
 بيشتر در مور

ز نمايشگاه فو
 صورت تمايل ب
 تماس حاصل

   

$490تر مربع 

ت ذكر شود ..

وشيمي جهان

فر 9الي  7يخ 
ترين نمايشگاه

ر گرديد و بيش
فه اين نمايشگا
شد. لطفا در ص
كسب اطالعات

ي تور بازديد ا
د شد. لطفا در
ات تور با شما

 ره همراه رابط

   را داريم.
جهيزات: هر متر
 مورد درخواست

  متر) 36ل 

فت، گاز و پترو
  پكن  –  

CIPPE 20 

ي پكن در تاريخ
متر مربع بزرگت
ور جهان برگزا
مي فروش غرف

ميباش مربع متر
جهت ك رماييد.

www.ci
ر آرمان مجري
با اعالم خواهد
ص شدن جزئيا

  عامل:

شمار

يدكننده        
غرفه بدون تج

(متراژ     تر   

(حداقل         ت

نفنمايشگاه ين
1397وردين

017 (27-29 M

و پتروشيمي از
م 90،000ش از

كشو 65نده از
ان نماينده رسم

م 9ن نمايشگاه
 ذيل ارسال فر

ippe.com.c
گري البرز سير
مت تور متعاقب

ه محض مشخص

مدير ع

 دار          بازدي
هزينه غ 46

مت 18 باالتر از

 بدون تجهيزات

بزرگتري ت در
فرو 9الي  7

March 2018

، گاي هاي نفت
ه با فضاي بيش

شركت كنن 18
ه فرارسانه بعنوا
ستاندارد در اين
هاي ذكر شده

cn/2017/en
خدمات گردشگ
ا، خدمات و قيم
ل فرماييد تا به

09122  

 شماره فكس

C بعنوان غرفه
$600جهيزات:

متر         18 

يزات             

شركتم ثبت نام

8)

ت و تكنولوژي
. اين نمايشگاه

800 با حضور
مودند. موسسه
ل متراژ غرفه اس
د و به شماره ه

  رماييد:

كاري شركت خ
جانبي، بازديدها
ل نموده و ارسال

   ،2613477

ش

CIPPEيشگاه

استاندارد با تج
متر        9ت:

تاندارد با تجهي

فرم

ايشگاه تجهيزات
برگزار ميگردد.
 اين نمايشگاه
يشگاه بازديد نم

قلرا دارد. حدا
را تكميل نماييد
يشگاه بازديد فر

رارسانه با همك
 برنامه هاي ج
بوطه را تكميل

34480-026
  

  ت:

  :ن

ت حضور در نما
متري ا 9غرفه 

 مورد درخواست

رخواستي: است

  ء شركت:

همين دوره نما
شگاههاي پكن ب

دوره قبلي .يد
صي از اين نماي
هاي متقاضي ر
شگاه فرم ذيل ر
يت رسمي نماي

نين موسسه فر
ت تور از قبيل
شگاه قسمت مرب

0503 تماس:
نام شركت:

زمينه فعاليت

تلفنشماره

  ايميل:

درخواست*
هزينه يك غ
متراژ غرفه

نوع غرفه در

ءمهر و امضا

هجده
نمايش
مي آي
تخصص
شركته
نمايش
از ساي

همچن
جزئيات

يشنما

تلفن

 


