PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN "HỘI TỤ HÀNG VIỆT" 2017
I. THÔNG TIN CHUNG:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Điện thoại:
Email:
Người liên hệ:
Email:

Fax:
Website:
Chức vụ:
ĐTDĐ:

II. SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAM GIA:

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG:
Nội dung đăng ký

Đơn giá (chưa VAT)

Gian hàng tiêu chuẩn

10.000.000 đồng/gian

Đất trống (Có mái che)

800.000 đồng/m2

Đất trống (Không có mái che)

700.000 đồng/m2

Pano quảng cáo

3.000.000 đồng/pano

Số lượng

Thành tiền (đồng)

Tổng cộng
Bằng chữ:
Ghi chú:
1. Gian hàng tiêu chuẩn: Diện tích (3m x 3m) = 9m2 ; bao gồm khung nhôm, vách ngăn formica, 02 bóng đèn neon 1,2 m/40w, 01 ổ
cắm điện 10A/220V, 01 bàn, 02 ghế, bảng tên đơn vị.
2. Đất trống (có mái che và không có mái che): diện tích tối thiểu 18m2 (Tính theo diện tích sử dụng, không bao gồm điện và thiết bị, đơn
vị phải đăng ký nguồn điện sử dụng).
3. Pano quảng cáo: Ban Tổ chức in Pano (3m x 2m); Đơn vị tự chuẩn bị khung sắt và dàn dựng, vị trí do Ban Tổ chức chỉ định. Đơn vị cung
cấp mẫu thiết kế trước ngày 10/8/2017; Trường hợp đơn vị bàn giao cho Ban tổ chức thực hiện, mức phí là 500.000 đồng/pano, bao
gồm: Khung sắt, bấm khung, dựng và tháo dỡ.

Hạn chót đăng ký: 10/8/2017 (có thể kết thúc trước thời hạn khi hết gian hàng).
Vui lòng gửi Phiếu Đăng ký về địa chỉ email: hoituhangviet@gmail.com hoặc taphuankhuyenmai@gmail.com.
Ban tổ chức sẽ liên hệ sắp xếp, bố trí gian hàng và ký hợp đồng.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu
59 - 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

ĐT: (028) 38 239 571 - 38 277 124 - 0918 430 460 (Mr Tuấn) - 0909 772 802 (Ms Bình)
Website: www.khuyenmaihcmc.vn
...................., ngày ... tháng ... năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

