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 ایران سندیکای صنعت برق عضومحترم های شرکت
  

  المللی انرژی کیشدر هفدهمین نمایشگاه بینحضور  برایدانش بنیان اعضای تخفیف ویژه  وضوع:م
 

 با سالم و احترام؛
هها   همهاهگگی  بهر اسها   بهه استضاهار رسه اه اسه        02/77/1077مهور    1077-7700نامهه شهماره    همانگونه کهه یهی  

ا  اعاها  سهگایبا بهر   المللهی انهر   که       هفهاهم   نمایگهگاه به      گرفتهه ا  سهو  سهگایبا بها سهتاز برگه ار       صورت
 برخورزار خواهگا بوز. تخف ف ویژهزرصا  07ا   ای  رویاازحاور زر 

صههگاون نههو ور  و شههبوفایی بهها تو ههه بههه ایگبههه ایهه  نمایگههگاه زر فارسهه  رویههاازها  مههورز حمایهه     ا  سههو  زیگههر
را  (ریهها  777/777/177سهه ف تهها )زرصهها ا  ه یگههه حاههور 07ههها  زانهه  بگ هها  تهها شههرک ریاسهه   ماههور   ههرار زارز  

 پس ارائه فاکتور و اسگاز مثبته زریاف  خواهگا کرز. 
 مازگی خوز را  ا    زر صههورت عال مگا  به حاههور زر ای  رویااز  با تبم م فرم  یرشههوز میاعاهها  مضترم زعوت  ا لذا 

سههتاز برا  کسهها ایالعات ب گههتر با و یا اعالم  701-66700760شههماره فبس  ا  یریق ها  م تاههیپ گ ر  هماهگگی و
   ها  سگایبا به نمایگگاه )  ا  فتح اله گم( و یا با مسئو  امور رویاازها و   701-11606617تلف    برگ ار  نمایگگاه به شماره  

 .تما  حاصم فرمایگا (خانم با رپور 111زاخلی ) 701-66607727شماره تلف  
ز  مهاه  بها همبهار  و حمایه  و ارت      27لغایه    00المللهی انهر   که   یهی رو هها       نمایگهگاه به    شایا  ذکر اسه   

و  شهوز مهی  که   برگه ار   هها  هها  حهو ه نفه  و انهر   زر مرکه  نمایگهگاه      ها  تابعه و تگهبم ن رو  و ارت نف  و شرک 
ههها  انمههام شههاه بههرا  با زیهها ریهه  ههها  معتبههر حههو ه انههر   زر ایهه  رویههااز و برنامههه بهها تو ههه بههه مگههارک  شههرک 

 خواها بوز.مضترم عاو ها  شرک  ها ظرف  فرص  مگاسبی برا  معرفی   انارکارا  مرتبطزس 
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  المللی انرژی کیشهفدهمین نمایشگاه بینفرم اعالم آمادگی برای حضور در 
 

 
 

 

 

 رونوشت:
 ک  ؛  ا  استضاارانر   المللی ستاز مضترم برگ ار  هفاهم   نمایگگاه ب   -

 متراژ: ............. نام شرکت:

 تلفن همراه  مسئول پیگیری: مسئول پیگیری:


