
 

 

 

 W01-F02كد فرم:                        شهمايش های بين المللی كيمركز  و امکانات بهره برداری از سالن هافرم درخواست 

 انيمتقاض/   یمتقاض -1

 نام کامل شرکت / مؤسسه :   

  : تلفن

   : نام و نام خانوادگی نماینده

   : همراهتلفن 

 است()تصویر مستندات ثبت اشخاص حقوقی ضمیمه 

  : نشانی

   : دورنگار

   : کد ملی

 

  زمان برگزاری :  -3                                                                                                     :   موضوع همايش -2

 نوع درخواست : -4 
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 مبلغ / ريال تعداد / مدت تاريخ  بهره برداری مبلغ / ريال مدت استفاده سالن /  ظرفيت فيرد

1 
 نفره  750سالن

 )  خليج فارس (

    000/000/108 يک روز كامل

    000/000/70 نصف روز

2 
 نفره             110سالن 

 )  ابن سينا (

    000/500/35 يک روز

    000/000/21 نصف روز

3 
 نفره             60سالن 

 ) رازی (

    000/500/25 يک روز

    000/000/17 نصف روز

4 
 نفره          49سالن 

 ) خوارزمی ( 

    000/000/19 يک روز

    000/500/14 نصف روز

5 
  نفره 44سالن 

 ) مالصدرا (

    000/500/13 يک روز

    000/500/11 نصف روز

6 
 نفره 34سالن 

 )  ابوريحان ( 

 يک روز

 
000/000/11    

    000/000/8 نصف روز

    000/500/5 يک روز اتاق مذاكره ) هر يک اتاق ( 7

    000/000/72 يک روز تاالر شهر 8
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    000/550/1 هرمتر مربع اجاره كانتر -فضای نمايشگاهی 8

    000/200 يک روز استفاده از هر دستگاه ترجمه همزمان 9

    000/000/3 يک روز اتاق خبرنگاران –استفاده از تجهيزات اداری و دبير خانه  10

    000/000/5 هر وعده فضای رستوران بهره برداری از امکانات و 11

 VIPاستفاده از فضای  12
    000/000/4 يک روز

    000/500/2 نيم روز

13 
 استفاده از فضای تبليغات محيطی داخل مجموعه

لوگو( –استند  -) شامل : بنر   

    000/000/1 يک روز

    000/700 نيم روز

14 

 استفاده از خدمات جانبی

 دراختيار گذاشتن لوازم پذيرايی )

 ميان وعده ( 

 سالن خليج فارس

 برنامه  1

000/000/5    

    000/000/3 سالن ابن سينا

    000/500/1 سالن رازی

    000/500/1 ساير سالن ها

 (پهنای باند اختصاصی ) جهت پخش آنالين و ويدئو كنفرانس آنالين 18

) 

    000/500 مگابايت 1

 ريال                              :  كل جمع

 نحوه پرداخت : -5

 .گردیدپس از رویت و امضای شرایط عمومی و مقررات بهره برداری از امکانات به حساب شرکت پرداخت می باشد که   ريال ------------ مبلغ اجاره سالن ها 

 عمومی پیوست ( الزامی می باشد .   شرایط و مقررات *حائز اهمیت  :  مطالعه دقیق و کامل سایر مفاد و شرایط مربوطه ) 
 

 نام و امضای متقاضی       شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش                     


