فراخوان غرفهگذاری در نمایشگاه بینالمـللی تخصصـی Domotex
دنیای کفپوشها
تهران5931/15/51 ،
276/11-2-Domotex-B
بدین وسیله مایل است به نمایندگی از جانب شرکت نمایشگاه های هانوفر که ساالنه پیشروترین نمایشگاه
بین المللی تخصصی صنعت فرش و کفپوش  Domotexرا در هانوفر آلمان برپا می کند اطالعات و نحوه
حضور در این رویداد را به استحضار برساند.
دوره آتی این نمایشگاه از تاریخ  21تا  21ژانویه  1122برابر با  11تا  11دی 2931در محل دائمی
نمایشگاههای هانوفر برگزار خواهد شد .نمایشگاه سال  7152پذیرای بالغ بر  5111شرکت غرفه گذار از
بیش از  13کشور در فضایی به وسعت بیش از  30،111متر مربع برگزار شد که ایران توانست در رتبه
بندی این نمایشگاه از نظر میزان متراژ و تعداد غرفه گذار ایرانی در بین  13کشور در رده ششم قرار گیرد.
پاره ای از محصوالت قابل عرضه در این نمایشگاه به قرار زیر است :انواع فرش دستباف و ماشینی،
موکت ،پادری ،کفپوش های نسجی ،سنگ طبیعی ،پارکت ،لمینات ،سرامیک ،نخ ،الیاف و کلیه
سیستمهای مرتبط با صنعت فرش و کفپوش ،لوازم و ادوات نظافت و شستشو انواع کفپوش
مزید آگاهی خالصه ای از اجاره بهای غرفه در این نمایشگاه به قرار زیر است:
غرفه یک بر باز

از  511یورو /مترمربع

غرفه دو بر باز

از  527یورو /مترمربع

غرفه سه بر باز

از  529یورو /مترمربع

غرفه جزیره

از  521یورو /مترمربع

بدیهی است هزینه ثبت نام و سرویسهـای مورد استفاده به میزان  5931یورو  /متر مربع به این ارقام افزوده
خواهد شد .درخصـوص ساخت غرفه اطالعات تکمیلی موجود است.
خواهشمند است ،در صورت تمایل به اجاره غرفه در نمایشگاه دموتکس  ،7150فرمهای ثبت نام را پس از
تکمیل ،ممهور به مهر شرکت و امضای مدیریت ،از طریق پست الکترونیک و یا فکس برای این شرکت ارسال
فرمایید .خواهشمند است به منظور امکان ارایه خدمات بهینه و جانمایی مناسب شرکت ها بر حسب نیازهای
انفرادی هر غرفه دار ،مدارک تکمیل شده را در اسرع وقت ارسال فرمایید.
در صورت بروز هر گونـه پرسش و یا درخواسـت اطالعات تکمیـلی ،با اینجانب و یا خانم آنت دانیلیان
(داخلی  )519تماس حاصل فرمایید.
با تجدید احترام
دفتر نمایندگی ” “Domotexدر ایران

نارینه آزلبار

