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 سمه تعالياب  

 تسهيالت تقاضاي کاربرگ

 «شرکت در نمایشگاه»

 متقاضيمشخصات  -1

 خانوادگی مدیرعامل:نام و نام : متقاضینام 

 نماینده پيگير درخواست )آگاه به مسائل و اطالعات فنی و اقتصادي طرح(:

 نمابر: شماره تماس شرکت:

 همراه نماینده پيگير: همراه مدیر عامل:

 ایميل )پست الکترونيک(: وب گاه:

 محل استقرار شرکت : نشانی:

 

 ت مدیره:مشخصات هيئ-1-1

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال اخذ مدرك نام دانشگاه رشته تحصيلی ميزان تحصيالت سال تولد سمت

کد 

 ملی

         

 

 تعداد کل پرسنل فعلی شرکت:  -1-2

 ارشد و باالترکارشناسي کارشناسي يپایين تر از کارشناس نوع همكاري/ تحصيالت

    تمام وقت

    پاره وقت

 

 بلی                                      اخذشده از منابع دولتی یا خصوصی           خير   هاينامهضمانتوضعيت تسهيالت/ -1-3

 توضيحات:
 

 

 مشخصات فني -2

 موضوع طرح: -2-1

 عنوان نمایشگاه/همایش:

 ی محل برگزاري:نشان
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 تاریخ پایان:  تاریخ شروع:
 

 مورد نظر جهت معرفی در نمایشگاه/همایش خدمت/محصول -2-2

 خالصه مشخصات فنی هر یک از محصوالت ، تجهيزات یا سيستمهاي در نظر گرفته شده جهت ارائه در نمایشگاه/همایش

 

 

 

 کل هزینه هاي نمایشگاه/همایشبيني پيش-3

 اي غرفه شامل:هزینه فض-3-1

 جمع مبلغ هزینه فضاي مورد نياز قيمت واحد متراژ غرفه

   
 

 هزینه پرسنلی مورد نياز شامل: -3-2

کل ساعت کار  نوع مسئوليت تعداد افراد مدرك تحصيلی

 نفرات
الزحمه هر نفر حق

 ساعت

جمع هزینه پرسنلی  تعداد روز

 مورد نياز

       

 شود، تصویر قرارداد پيوست گردد.برون سپاري انجام می*در صورتی که بصورت قرارداد 
 

 :هزینه امکانات و تجهيزات مورد نياز جهت غرفه آرایی شامل -3-3

 ه امکانات و تجهيزات مورد نيازجمع هزین قيمت واحد تعداد کاربرد عنوان امکانات

     

 

 :، ... شاملCDهزینه تبليغات از جمله تراکت، کاتالوگ، هدایاي تبليغاتی، بروشور،  -3-4

 هاي تبليغات مورد نيازجمع هزینه تعداد مبلغ واحد عنوان هزینه

    

 

 :هاي برگزاري نمایشگاه/همایش شاملسایر هزینه -3-5

 هاي مورد نيازجمع سایر هزینه تعداد مبلغ واحد عنوان هزینه

    

 هاي انجام شده )مبالغی که تا زمان تحویل پرسشنامه توسط متقاضی هزینه گردیده است(: ميزان هزینه٭          
 

 اید شامل:هایی که در سه سال گذشته  حضور داشتهفهرست نمایشگاه/همایش -3-6
 محل برگزاري کل هزینه برگزاري/حضور تاریخ برگزاري عنوان همایش/نمایشگاه

    
 

  جهت انجام تحقيقات موضوع طرحصندوق  درخواستی ازتسهيالت ميزان   -3-7
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 نوع تضامين قابل ارائه توسط شرکت  -3-8

 □سایر تضامين               □ ضامن معتبر                              □وثيقه ملکی                  □ضمانت نامه بانکی

  الزامی استقابل ارائه شرح تضامين 
 

 

 

 ت پاسخها، کليه مطالب را مجددا بازبيني نموده و موارد درخواستي را که باید پيوست گردد، ضميمه نمایيد.لطفا جهت اطمينان از صح

   مهر و امضاء   نام و نام خانوادگي متقاضي )مدیرعامل(:  تاریخ تكميل پرسشنامه: 

 

 

 

 

 مدارك تكميلي 

 خصوصی، تعداد سهام، درصد سهام و کدملی/شناسه ملی(مشخصات سهامداران شامل )نام و نام خانوادگی، حقيقی/حقوقی، دولتی/ -

 تصویر آخرین مدرك تحصيلی اعضاي هيئت مدیره شرکت -

 اعضاي هيأت مدیره و گروه اجرایی در سطح مدیران و سرپرستان  سوابق شغلی، اجرایی -

 قل ) در سه سال گذشته ( ها )یک نسخه از اظهارنامه و صورتهاي مالی ارائه شده به دارایی و گزارش حسابرسی مستدارایی -

 هرگونه مجوز صنعتی، تحقيقاتی، تایيدیه و یا گواهی مرتبط با طرح و شرکت -

 تصویر ليست بيمه سه ماه گذشته شرکت -

توجه: در صورت عدم امکان ارائه بخشی از این مدارك، موارد با ذکر دليل به صورت مکتوب اعالم گردد. تصميم مقتضی از سوي اداره 

 ق اتخاذ خواهد شد.ارزیابی صندو

 

 

 

 

 


