
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
  فرم درخواست آگهی درکتاب نمایشگاه  

نام شرکت: .................................................................................................. نام مدیر عامل: .........................................................

نام و سمت سفارش دهنده: ........................................................................... تلفن همراه ..............................................................

تلفن: ................................................. نمابر: ................................................. ایمیل: ...................................................................

تعرفه آگهی درکتاب 

انتخابقیمت )ریال( جایگاه آگهیردیف
40.000.000پشت جلد کتاب1

30.000.000صفحه داخلی روی جلد کتاب2

30.000.000صفحه داخلی پشت جلد کتاب3

12.000.000صفحات رنگی داخلی )برای مشارکت کنندگان نمایشگاه( 4

20.000.000صفحات رنگی داخلی )برای کسانی که در نمایشگاه مشارکت ندارند(5

30.000.000تبلیغات پایین صفحات داخلی کتاب6

30.000.000تبلیغات باالی صفحات داخلی کتاب7

خواهشــمند اســت CD  یــا فایــل مربــوط بــه طــرح بــا Resolotion 300 Dpi و فرمــت JPEG بــا ابعــاد رقعــی ) 16cm x 21cm ( را 

حداکثــر تــا تاریــخ 1399/08/01 بــه آدرس ایمیــل: armanemoaser@gmail.ir و یــا آدرس: کرمــان، خیابــان شــهید بهشــتی، کوچــه 

شــماره 10، نبــش شــرقی دوم و یــا شــماره تلگــرام 09125838494 بــه صــورت فایــل زیــپ شــده بــا نــام آن شــرکت ارســال فرمائیــد. الزم 

بــه ذکــر اســت ایــن شــرکت در خصــوص دریافــت طــرح بعــد از تاریــخ اعــام شــده هیچگونــه مســئولیتی نــدارد .

اینجانــب ..................................................................................................... مدیرعامــل / نماینــده تــام االختیــار شــرکت فــوق بــا آگاهــی 

کامــل و قبــول شــرایط فــوق بدینوســیله تقاضــای ....................... صفحــه آگهــی رنگــی مــورد شــماره ردیــف ................ کتــاب فــوق را دارم. 

ضمنــا مبلــغ ...................................................................... ریــال طــی فیــش واریــز بــه شــماره ..............................................................

شــبا:   6037997599185171 کارت:   0113714371004 حســاب:  شــماره  بــه   ................................................. مــورخ 

IR430170000000113714371004  بــه نــام شــرکت آرمــان معاصــر نــزد بانــک ملــی ایــران واریــز نمــوده کــه بــه پیوســت ارســال مــی گــردد.
* طراحی به عهده سفارش دهنده می باشد.

* کیفیــت کتــاب نمایشــگاه: صفحــات داخلــی کتــاب گاســه بــا گرمــاژ بــاال، کامــا رنگــی، کیفیــت چــاپ بــاال بــا دســتگاه چــاپ 4 رنــگ 
آلمانــی، جلــد ســخت )گالینگــور(  

* تعرفه ی فوق به جز شماره 5 برای کسانی که در نمایشگاه مشارکت ندارند 20 % افزایش خواهد داشت.

مهر شرکت: امضا:       تاریخ:       
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