
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 2023پرسشنامه ثبت نام برای نمایشگاه اکسپو ِون 

نخستین  1402 سال فروردین 7تا  5با  معادل 2023 مارس 27تا   25 خیدر تار دیهست ر طور که مستحضهمان
برگزار  کشور ونزوئالشهر کاراکاس     CCCTدر مرکز تجاری 2023چند محصولی ونزوئال با عنوان اکسپو ِون  شگاهینما
 ارائه محصوالت و خدمات یبرا یاژهید داشت که فرصت وندر آن حضور خواهجهان کشور   32و از  دیگردم

 دی، خر به منظور فروش و صادرات محصوالت کشور ونزوئال  یبا تمرکز بر رو و نتیال  یکایدر بازار آمر  یرانیا یهاشرکت
آونگ مهر شرکت آرا باشد.می یالمللنیگذاران ب  هیو سرما کیاستراتژ  یشرکا یجستجو از،یمورد ن هیاول ادمو نیو تام
 است، منعقد نموده شگاهینما نیمسئول ا که با  یک ینامه و شراکت استراتژ فاهممنظور و با توجه به ت نیبه هم

 ،یو حقوق یقیحق راداف یبراات ویژه ای فیو تخف را یاریشما مجموعه  ،یمتعدد یبخش ها پیرامون تواندیم
. همچنین در صورت عدم امکان برای حضور دینما افتیدر  یرانین اا گذار هیو سرما نانیکنندگان، کارآفر د یلها، توشرکت

در نمایشگاه شرکت آرامهرآونگ میتواند نمایندگی مجموعه شما را دریافت و در این نمایشگاه منافع و نیازهای شما 
 را تأمین نماید.

شما خواهد  میتقد شگاهینما نیدر ا مشارکت واز حضور  یمتیبرآورد ق ر،یفرم ز  تکمیلبا  و یمندصورت عالقه در 
استانداران و  با میمستق یدارهاید شگاهیعالوه بر حضور در نما توانیم یکار   هاینهیزم از یبعض برای همچنینشد، 

 هماهنگ نمود.به منظور انعقاد تفاهمنامه و قرارداد  یبوم یکشور ونزوئال و شرکا  یاشخاص دولت

                                                         ................................................................................................: شخص متقاضی وادگیننام و نام خا. 1

 ......................................................................................................................... . شرکت / سازمان:2

 ............................................................................................................ سازمان: . سمت در شرکت /3

 ...................................................................................................................................... . آدرس:4
.................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. . شماره تماس:5

 ............................................................................................................. :و آدرس وب سایت . ایمیل6

 :در نمایشگاهحضور عنوان . 7
 م.هست کنندهبازدید    
 .متهیه غرفه هستو مند به مشارکت عالقه    
                  .مهست انتخاب شرکت آرامهر آونگ به عنوان نمایندگیمند به عالقه    

 .............................................................................................................تعداد نفرات: ................. .8

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 ............................................................................................. . محصوالت و خدمات شرکت / سازمان:9

.................................................................................................................................................... 

 رخی    بله     باشد؟ می شما به زبان اسپانیایی . آیا وبسایت10

       خیر     بله     ؟ . آیا دارای کاتالوگ و بروشور به زبان اسپانیایی هستید11

 ................................................ جستیکی برای حضور در این نمایشگاه را دارید؟. آیا آمادگی و یا قابلیت ل12

 ................................................................................. های شما از این نمایشگاه:. انتظارات و نیازمندی13
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 خیر           بله     ؟ شرکای استراتژیک بومی کشور ونزوئال هستید مند به جلسات با مقامات دولتی و. آیا عالقه14

 . تهیه بلیط رفت و برگشت:15
 .مینمامیتهیه  شخصا       
 .دتهیه گردآونگ توسط شرکت آرامهر      

 . رزرو هتل و محل اسکان:16
 .مینمارزرو می شخصا       
 .دگرد  رزرو آونگتوسط شرکت آرامهر      

 مترجم:. 17
        .ممسلط به زبان اسپانیایی هست     
 .مدارای مترجم شخصی هست     
 .مآونگ هستاز شرکت آرامهر اختصاصی متقاضی مترجم      
 .مآونگ هستی مترجم اشتراکی از شرکت آرامهر متقاض     

 . اقالم نمایشگاهی و تبلیغاتی:18
 م.نمایتهیه می شخصا       
 د.تهیه گرد آونگتوسط شرکت آرامهر      
 م.ندار  در نمایشگاه غرفهنیاز به م و بازدید کننده هست     
   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 . نوع غرفه و متراژ درخواستی:19
 .(2در2متر مربع مساحت ) 4با  ویژهبخش      
 .(2در2متر مربع مساحت ) 4با  داخلیبخش      
 م.در نمایشگاه ندار  غرفهم و نیاز به بازدید کننده هست     

 حمل و نقل: .20
 گیرد.صورت  آونگ توسط شرکت آرامهر      
 م.نمایاقدام می شخصا       

 

 

............................... ..............اینجانب .................................. با وکالت و اختیار کامل از شرکت / سازمان 
ای بررسی در اختیار شرکت روز خود در خصوص در شرکت / سازمان تکمیل نمودم و بر هاطالعات بپرسشنامه فوق را با 

 دهم.آونگ قرار میآرامهر 

 نام و نام خانوادگی : ...........................                                                             امضا 
 .............................سمت : ...............

 

 

ناظر شرکت آرا مهر آونگ تکمیل فرم توسط نماینده شرکت / سازمان ............ اینجانب .................................. 
 نمایم................................ را تایید می

 امضا                                         نام و نام خانوادگی : ...........................                     
 .......................سمت : .....................

 

 

 ونگ برایباشد و استفاده از آن صرفا  با اجازه آرامهرآ رم اختصاصی و در مالکیت شرکت آرامهرآونگ میاین ف
 مند مجاز است.ههای عالقشرکت

 

 

 

 


