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 مدارك آپلود و  نام ثبت                                                                               :  اول مرحله

   www.agropars.comاز طريق سايت   فقط

  نام ثبت جهت نياز مورد مدارك

 سايت در اينترنتي نام ثبت همچنين و مشاركت درخواست فرم ارسال و تكميل www.agropars.com   
 مرتبط، قانوني مراجع از تجاري و بازرگاني هاي شركت ثبت مدارك يا و برداري بهره پروانه: موارد شامل كه فعاليت نوع درخصوص مستند مدارك ارائه 

 محصوالت هاي تاييديه پيرامون مستند مدارك مرتبط، صنفي هاي اتحاديه از نامه معرفي بازرگاني، – توليدي هاي شركت از نمايندگي قرارداد داشتن
 وارداتي يا توليدي

  مدارك مي بايست در قالب فايلjpg  به مربوط مدارك است خواهشمندو بايت اسكن و بر روي سايت آپلود شود. كيل 500با حجم هر فايل حداكثر 
 . گردد آپلود شده مشخص قسمت در سايت روي بر نام ثبت هنگام و نموده اسكن نام ثبت به اقدام از قبل شركت

 غرفه انتخاب تاريخ: دوم مرحله

 95بهمن ماه  24بخش خوراك و داروهاي دام و طيور  -1

 95بهمن ماه  26بخش تجهيزات دام و طيور  -2

 
 هيچگونه شركت اين و شود نمي داده اثري ترتيب هيچگونه دارند غرفه انتخاب درخواست مقرر هاي تاريخ از پس كه هايي شركت درخواست به 

 . داشت نخواهد مسئوليتي
 مدت اين از پس ومي باشد  ساعت 24 كنند مي انتخاب را غرفه كه هايي شركت براي درصد ) 60واريز پيش پرداخت ( حداقل  جهت زمان حداكثر 

 . داشت خواهد را ديگر متقاضيان به غرفه واگذاري حق نگاه سبز شركت
 صورت در و وجه واريز از پس همچنين گرفت نخواهد انجام جايي به جا هيچگونه غرفه انتخاب از ،پس نماييد انتخاب دقت با را خود نظر مورد غرفه لطفا 

 . گرديد نخواهد مسترد وجهي هيچگونه نمايشگاه در حضور از شركت انصراف
 .تحويل غرفه پس از واريز وجه كامل و تسويه حساب قطعي صورت مي پذيرد 
  متر مي باشد.  5/2حداكثر ارتفاع مجاز جهت غرفه سازي 
  ايميل   به  برگزاري از   قبل  روز  30تاييد   جهت سازي   غرفه  طرح  ارسال  r.abbasi47@gmail.com      071-36213329   :تلفن     و 

 ر نمايشگاه : امكانات غرفه ها د

 مي باشد. برق، دوعدد صندلي، يك عدد ميز و نوشته سردرب، كتاب نمايشگاه ، روشنايي، خروجي اسپيس فريمجهز به غرفه هاي سرپوشيده م

  مي باشند. 12متر مربع و غرفه ها مضربي از  24حداقل متراژ 
 : شماره حساب جهت واريز وجه 

 ) م قاسم خرّ –يد محمد جعفري س( بنام بانك ملت  5518811702
 IR200120020000005518811702شماره شبا: 

 
 

                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                       



 

 المللي دام و طيورسيزدهمين نمايشگاه بين 
 و صنايع وابسته آبزيان

     )30/21 الي 30/15:  بازديد ساعت(شيراز– 1396  ماه  ارديبهشت 21 لغايت18
 و خدمات قابل ارائه در نمايشگاه محصوالت 
 دامپروري 
 دام  
 طيور  
 آبزيان 

 دامپزشكي تجهيزات و البراتوارها و دامپزشكي داروهاي 
 ،دامپزشكي داروخانه و آزمايشگاه كلينيك  
 طيور و دام داروهاي  
 نژاد اصالح و مصنوعي تلقيح ژنتيكي، مواد  
 شيري هاي گاو منجمد اسپرم فروش  
 هوا تصفيه و كننده ضدعفوني هاي دستگاه كننده، ضدعفوني مواد 

 ،طيور دام صنعتي آالت ماشين تجهيزات، تاسيسات  
 مرغداري و دامپروري ادوات و تجهيزات                                
 قطعات و مرغداري دامپروري، آالت ماشين 
 طيور و دام كشتارگاهي آالت ماشين 
 طيور و دام صنعتي هاي كشتارگاه 
 سردخانه 
 ها مرغداري هوشمندسازي  
 ها مرغداري صنعتي اتوماسيون 
 مرغ تخم كدگذاري سيستم 

 طيور و دام خوراك آالت ماشين  
 غالت ذخيره فلزي سيلوهاي توليد  
 غالت ذخيره فلزي سيلوهاي توليد 
 گرمايشي و تهويه تجهيزات 

 

  خوراك، افزودني ها و مكمل هاي خوراكي دام وطيور 

  دانشگاه ها، مراكز علمي و تحقيقاتي، ارگان ها، سازمان هاي دولتي و نشريات 
 

 


