
هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان )کرمان(
کاشی و سرامیک، تاسیسات سرمایش و گرمایش دمای ساختمان، رنگ و رزین، پوشش های ساختمانی و 

عایق ها، درب و پنجره، معماری داخلی، تجهیزات آشپزخانه و حمام و سرویس و شیرآالت فاضالب و بتن
20 تا 23 آبان 1399 - نمایشگاه بین المللی جنوبشرق - کرمان 

09125838494  - 02128421910  و 03432448635
  تعرفه تبلیغات محیطی 

انتخابمبلغ )ریال(شرح ردیف
1 4.40 x 2.30  35.000.000تابلو های درب ورودی سالن ها

26 x 3 30.000.000تابلو های جاده ای رفت و برگشت پارکینگ

30.000.000استند های ثابت )محوطه(3

5.500.000استند بنر x 90 2 )پایه استند به عهده غرفه دار است(4

56 x 12 60.000.000تابلو ورودی مسیر نمایشگاه

45.000.000بنر پیشانی سالن 6

اینجانب ................................................................ مدیرعامل / نماینده تام االختیار شرکت ...........................................................

ــف  ــماره ردی ــای ش ــط ه ــی در محی ــو تبلیغات ــای ....................... تابل ــیله تقاض ــوق بدینوس ــرایط ف ــول ش ــل و قب ــی کام ــا آگاه ب

............................... فــوق را دارم. ضمنــا مبلــغ ..................................................................... ریــال طــی فیــش واریــز بــه 

بــه شــماره حســاب: 0113714371004 کارت:   ................................................ ................................................. مــورخ  شــماره 

ــز نمــوده  ــران واری ــی ای ــک مل ــزد بان ــام شــرکت آرمــان معاصــر ن ــه ن 6037997599185171 شــبا: IR430170000000113714371004  ب

ــه پیوســت ارســال مــی  کــه ب

ــردد. گ

ــفارش  ــده س ــی  بعه * طراح

ــده مــی باشــد. ســفارش  دهن

دهنــده مــی بایســت طــرح 

خــود را تا تاریــخ  1399/08/10 

ــد  ــتادبرگزاری نمای ــل س تحوی

درغیــر اینصــورت بعــد از تاریخ 

ــزاری  ــتاد برگ ــده س ــام ش اع

در  مســئولتی  هیچگونــه 

ــا  ــر در نصــب بنره ــال تاخی قب

نخواهدداشــت.

تاریخ: 

امضا: 

مهر شرکت:
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