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  بسمه تعالی
 

 های محترم عضو سندیکای صنعت برق ایرانشرکت
 المللی انرژی کیش نمایشگاه بین پانزدهمین برای حضور در تسهیالت ویژه اعضاموضوع: 

 

 با سالم و احترام؛
ماه بهمن 4الی  3طی روزهای طبق روال هرساله المللی نفت و انرژی کیش نمایشگاه بین پانزدهمینرساند باستحضار می

عمومی وزارت نفت، شرکت ملی نفت، طکل رواببا همکاری و حمایت ادارهکیش سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد 
و  نرژیهای حوزه نفت و اهای نفت و تشکل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پخش فرآوردهشرکت ملی گاز

 المللی کیش برگزار خواهد شد.هـای بیندر مرکز نمایشگاه ایران قسندیکای صنعت بر

انجام  هایریزیبرنامهو  برق و انرژی در این رویدادپتروشیمی و  ،گاز ،های معتبر حوزه نفتبا عنایت به حضور شرکت
 تیباالدسهای شرکت مدیران تدارکات های مرتبط و همچنینوزارتخانهاندرکاران بازدید مدیران ارشد و دستشده برای 

 وردهآبعمل  را در نمایشگاههای عضو های الزم برای تسهیل حضور شرکتهماهنگیسندیکا گذاران مرتبط، سرمایه و
 از تسهیالت زیر استفاده نمایند: توانند است و اعضای سندیکا می

 

 مستقلبرای رزرو غرفه درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا  11اختصاص  -1

 مربع(متر 10حداقل هزار تومان ) 380هر متر مربع : مبلغ قابل پرداخت 
 هزار تومان311: اعضای سندیکا مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه

 

 با امکان در اختیار داشتن یک کانتر و استندامکان حضور اعضا در غرفه مشترک سندیکا  -2

 تومان میلیون 3سندیکا: مبلغ قابل پرداخت برای حضور در غرفه مشترک 
 

مراتب آمادگی خود برای  66744769شود، با تکمیل و ارسال فرم ذیل به شماره فکس یدعوت م محترماعضای از 
تاد برگزاری سو برای کسب اطالعات بیشتر با به سندیکا اعالم  را المللی انرژی کیشنمایشگاه بین پانزدهمینحضور در 

 66190710-1های سندیکا شماره تلفن امور نمایشگاه( و یا آقای فتح اله گل) 88146637-13نمایشگاه به شماره تلفن 
 فرمایند. لتماس حاص)خانم باقرپور(  331داخلی 

 سپهر برزی مهر                       

 کادبیر سندی                            
 

 

 انرژی کیشالمللی نمایشگاه بین پانزدهمینفرم درخواست حضور در 
 

 مهر و امضای شرکت                                    

 

 ؛ جهت استحضارپانزدهمین نمایشگاه بین المللی کیشرونوشت؛ ستاد برگزاری 

 نوع مشارکت در نمایشگاه:  نام شرکت:

 □حضور در غرفه مشترک               ........... متراژ □غرفه مستقل
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