
 

نام حقیقیفرم ثبت  

 با امکانات و هزینه مصوب ذیل فراهم خواهد بود. عادینام اشخاص حقیقی در دو سطح ویژه و امکان ثبت

 

 ام قطعی خواهد بود.نارسال این فرم به همراه سند واریزی به منزله ثبت 

 مشخصات فردی

 Name   نام

 Family   نام خانوادگی

شناسنامهشماره   کد ملی   

  تاریخ تولد  نام پدر

  سمت سازمانی  تلفن همراه

  سایت سازمان  پست الکترونیک

  نمابر  نام سازمان

  تلفن ضروری  تلفن سازمان

 

 آدرس دقیق پستی
 

 

 کد پستی:

 

 

 توضیحات  خدمات هزینه سطح ردیف

ریال 000/008/12 عادی 1   های جانبی حضور در جلسه اصلی و کارگاه 

  ارائه گواهینامه معتبر ملی 

 پذیرایی ناهار و میان وعده 

 هاهای سخنرانی و کارگاهارائه فایل 

 های ویژه مراسمارائه پکیج 

 های عادی سالنحضور در جایگاه 

 

  درصد تخفیف خواهد بود. 10گروهی ) باالتر از سه نفر ( شامل ثبت نام 

  درصد تخفیف خواهد بود. 15گروهی ) باالتر از پنج نفر ( شامل ثبت نام 

  جداگانه تکمیل گردد.به ازای هر شخص حقیقی یک فرم ثبت نام 

    متقاضیییان یییک هفتییه  بییل از برگییزاری مراسییم نسییبت بییه دریافییت کییارت ورود

 ا دام نمایند.

 بیا  نفیر دارنید    10نیام بیاالتر از   یی کیه ثبیت  هیا ها و سازمانشود شرکتپیشنهاد می

 .نام حقو ی ا دام نمایندنسبت به ثبتهماهنگی مشاورین دبیرخانه 

ریال000/300/41 ویژه 2    های جانبی حضور در جلسه اصلی و کارگاه 

  ارائه گواهینامه معتبر ملی 

 المللی ارائه گواهینامه معتبر بین 

 پذیرایی ناهار و میان وعده 

 هاهای سخنرانی و کارگاهارائه فایل 

 های ویژه مراسمارائه پکیج 

 های ویژه سالنحضور در جایگاه 

 ارائه بسته فیلم و عکس مراسم 

 

 
 

  ویژه                           عادی        نام:     نوع ثبت

 

 گروهی                      نام :     انفرادی   شیوه ثبت

 واریزی: سندشماره 

 تحریمتوسعه تجارت در دوران گذاری و سرمایههای سلسله رویدادهای رمزگشایی از فرصت

 دبیرخانه اجرایی :

 12تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان طالقانی، مجتمع نور تهران، طبقه سوم اداری، واحد 

   89774842نمابر:                                                                    88227851تلفن: 

 

نمایم و نامبرده به عنوان نماینده این مجموعه ایید میتمامی اطالعات این فرم را ت. ............................................... در سمت .......................................................................... اینجانب

 در نشست ملی اوراسیا پلی به سوی بازارهای جهانی حضور خواهند داشت.

و امضا:مهر                                                                                                                                 تاریخ:  

هنای  جهنت اراهنه فضنای نمایشن اهی و نینز اسنتفاده از فرصنت       الملن  امکانناتی   فعال معتبر اقتصاد کشور در حوزه صننعت و تجنارت بنین    700با توجه به حضور بیش از 

آمنادگی   منندی بنه اسنتفاده از اینن امکاننات و کسنب اطالعنات بیشنتر        تبلیغاتی و اسپانسری رویداد توسط دبیرخانه در نظر گرفته شنده اسنتل لندا در صنورت عالقنه     

 ⃝درخواست اطالعات اسپانسری                                                                    ⃝ت اطالعات نمایش اهی درخواس                                       خود را اعالم فرمایید.


