
 

 

 

 

 

 بسمه تعبلی

 

 

   

 مذیریت محترم    

    

 بب سالم و احترام ؛   

در  2015جَالی  21تا  12اس تاریخ ( یک جْاى ، یک خاًَادُ ) بغذاد با عٌَاى  بیي الوللی در ًظز است جطٌَارُ خزیذ

 .گزدد  ضْز بغذاد بزگشارهحل ًوایطگاُ بیي الوللی 

ایي ًوایطگاُ بشرگ با حضَر .تزسین ضادی در ّوِ کطَر است ًقطِ آغاسی بزای پایتخت عزاق درجْتایي جطٌَارُ خزیذ 

 .بزگشار هیگزدد  تزکیِ ، سَریِ ، هصز ، ٌّذ ، پاکستاى ، لبٌاى ٍ اهاراتاصٌاف ٍ تَلیذ کٌٌذگاى کطَرّای ایزاى ٍ 

تعذ کطَر عزاق باالخص ضْز بغذاد بذیٌَسیلِ اس آى هجوَعِ هحتزم دعَت هیگزدد با تَجِ بِ ضزایط بکز ٍ باسار بسیار هس

با ثبت ًام در ایي ًوایطگاُ ٍ رسرٍ فضای ًوایطگاّی ضوي هعزفی بزًذ خَد اس فزصت هَجَد بزای فزٍش گستزدُ 

 .هحصَالت استفادُ ًواییذ 

 : مشخصبت عمومی 

 

 هزبع هتز 000/20آٍردُ ضذُ بزای ًوایطگاُ هساحت بز -

 ًفز                                                                                        000/500/1تعذاد باسدیذ کٌٌذُ  -

 ضزکت                                                             1200: تعذاد ضزکتْای حاضز در دٍر گذضتِ  -

                                    

 :برنبمه هبی جبنبی 

 

 هَسیقی تَسط داًطجَیاى ٌّزّای سیبا ٍ هَسسِ ٌّز ّای سیبا ضبْای  -

 بزپایی ًوایطْایی اس سَی گزٍّْای قَهی ٌّزّای فَلکَریک عزاق  -

 باسدیذ ٌّز هٌذاى عزاقی ٍ عزب اس جطٌَارُ  -

 جطي بالواسکِ ٍ ًوایص کاربزدی بزای کَدکاى  -

 ًوایص خَدرٍّا -

 ضَی بادکٌکْا  -

 ضَی لباس  -

 .به پیوست فرم ثبت نبم رزرو غرفه بحضور ارسبل میگردد 

  09128392100یب همراه  143 و 179داخلی 021-81020آقبی آزاد :مسئول همبهنگی
 

 بب آرزوی توفیق

 ستبد اجرایی

                                                   

94اردیبهشت :تاریخ  

ن/ 548: شماره نامه  



 اولین جشنواره فروش بغداد   

 
 

 09128392100یب  143ي  179داخلی  021-81020آزاد قبی آ :مسئًل َمبَىگی   

    
 
 
 

 IRAQ – Baghdad – Baghdad International Fairground 

     Website : www.baghdad-festival.com 
Tel : 07506303829 

 قرارداد

 
 (متر مربع  12حذاقل )قیمت مشبرکت

 $180مسبحت داخلی بب تجُیسات  

  وبم شرکت

  آدرس

 مسبحت داخلی بذين تجُیسات 

                                   150$     
 

 تلفه
 

 (مترمربع  20حذاقل ) فضبی خبرجی

                                   100$  
 

  ایمیل

  سبیت شرکت

                                                   

-پبرتیشه(مترمربع 12)تجُیسات اختصبص دادٌ شذٌ

  –عذد LED 3المپ  -عذد2صىذلی  -میس يپبیٍ

 –درج وبم شرکت در سر در غرفٍ  –سطل آشغبل 

 برق  –کفپًش  –مًکت  –گردگیر 

 فضبی درخًاستی ي خذمبت اضبفیمشخصبت 
 

قیوت کل 

 هساحت
 هتراش

قیوت ّر 

 هتر هربع
 هساحت درخَاستی

هساحت داخلی با    

 تجْیسات

هساحت داخلی بذٍى    

 تجْیسات

 هساحت خارجی   

 
 ( :ٍاریس ) شوارُ حساب باًکی 

1552175790   

 ببوک ملت  

 بىبم سیريس غفًریبن فر

 ( :کلوِ  50) خالصِ فعالیت ٍ تَلیذات 

 سازهاى ّواٌّگ کٌٌذُ 

 اسن تٌظین کٌٌذُ قرارداد 

 سوت اجرایی 

 تاریخ اهضاء قرارداد 

 شوارُ غرفِ

 هْرٍ اهضاء

 هشخصات هشارکت کٌٌذُ 

: ًام ٍ سوت اجرایی   

:شوارُ تلفي   

:ایویل   

   هْر ٍ اهضاء 

 

http://www.baghdad-festival.com/

