
 مدیر محترم شرکت غرفه ساز 

 با سالم 

در برج میالد تهران این هلدینگ طراحی  1398دی ماه  26تا  23تاریخ نظر به حضور هلدینگ کاوه پارس در نمایشگاه بومی سازی در       

پیشنهادی با رعایت مواردی که در آن می آید و با انتخاب خود به بهترین  طرح ئهاو ساخت غرفه خود را به صورت استعالم قیمت همراه با ار

 طرح و قیمت مناسب واگذار خواهد کرد.

به صورت پرینت و در پاکت دربسته  05/10/98تاریخ پایان وقت اداری متر مربع را تا  112( 7×16) با ابعادطرح پیشنهادی می توانند عالقمندان 

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه  9بنیاد مستضعفان، طبقه  1، ساختمان شماره ابتدای بزرگراه آفریقا –میدان آرژانتین  –تهران به آدرس 

 نمایند. ارسالارائه پیش فاکتور رسمی به همراه  پارس

در پیش فاکتور اولیه و از و مطابقت آدرس، عنوان و مشخصات کلی غرفه سدریافت ارزش افزوده منوط به ارائه گواهی مهلت دار خواهد بود 

 فاکتور رسمی الزامیست.

 نیازمندی ها

 پله بخورد و باالتر از سطح باشد  2موکت باشد و  VIPنفره )کف  VIP  18 یک نفره VIP 8 یک -1

2- CIP   میز  4باظرفیت. 

 مبلمان و میز عسلی رنگ مشکی باشد. -3

4- VIP  شود. دیدهاینچ  42یک تلویزیون 

 به شرح ذیل باشند. VIPچهار وجه  -5

  .شود CNCالف( وجه سمت درب ورودی دیواره 

 ب( وجه جانبی درب ورودی، تلویزیون نصب شود.

 (5/1×4ج( وجه روبروی درب ورودی الیت باکس نصب شود و ارتفاع نصب آن یک متر باالتر از سطح زمین باشد )

  (طبق طرح پیوست)بنگاه پیشتاز نصب شود  شعار شیشه و گل نصب شود و باالی آن TVد( وجه روبروی 

 متر عرض داشته باشد. VIP 5/1 درب ورودی -6

 متری( لحاظ شود. 1گل آرایی روی پایه ) VIPدر سه وجه -7

 .و روی کانترها گل دیده شود عدد کانتر لحاظ شود به نحوی که یک کانتر بزرگتر برای هلدینگ طراحی شود 7 -8

 .جای شمش بیلت، میلگرد و آلومینیوم  طراحی شودیک عدد باکس محصول  -9

 استند دوطرفه برای نصب فلکسی. 4 -10

 قفل و کلید باشد.کمد کانتر ها دارای  -11

 در کتیبه آرم بنیاد مستضعفان و هلدینگ کاوه پارس لحاظ شود. -12

 آرم هلدینگ جانمائی شوند. 22در چند نقطه  -13

 .اینچ باشند 55، تلویزیون ها الزاما درج گرددبه صورت کاغذ دیواری باکس تلویزیون طراحی و پشت آنها آرم های هلدینگ  2 -14

 الیت باکس بزرگ برای پوستر های شرکت دیده شود. 6حداقل  -15

 از رنگ اکرلیک برای سطوح رنگی و از رنگ معمولی برای رنگ سفید استفاده شود. -16

 فید باشند که دوام برچسب حفظ شود.ح برچسب دار رنگ سسطو -17

 عدد انباری دیده شود. 2 -18

 متر باشد. 4ارتفاع سازه  -19

 پرچم رومیزی در غرفه جانمایی گردد. 25سکویی با قابلیت جاگذاری  -20

 پس( انجام شود. 8چاپ الیت باکس ها با بهترین چاپ) -21

 هلدینگ در رد یا قبول هرکدام پیشنهاد ها مختار است  -22

 درصورت عدم اجرای دقیق طرح و معایب در دوره نمایشگاه نسبت به کسر جریمه از غرفه ساز مختار است. تذکر:

 پیوست ها :

 لوگو بنیاد  -1

 لوگو کاوه پارس  -2

 کلیه لوگوهای شرکت های تابعه -3

 تایپوگرافی شعار  -4

 مایشگاهپلن ن -5


