توجه! این فرم به صورت الکترونیک قابل پُر شدن است؛ پس از پُر کردن فرم آن را به آدرس ایمیل مربوطه ارسال فرمایید .لطفا از پُر کردن دست نویس فرم خودداری فرمایید.
تاریخ:
فرم اطالعات اولیه مشتریان:
ضمن سپاس از ابراز تمایل شما به همکاری با شرکت بَرسا ،سپاسگزار خواهیم بود با تکمیل این فرم ما را در نیاز سنجی دقیق شرکت خود و ارائه خدمات با بهترین کیفیت یاری فرمایید .اطالعات شما به صورت محرمانه نزد شرکت بَرسا باقی خواهد ماند.
خالصه اطالعات مشتری در یک نگاه
نام شرکت:
شماره سالن:
متراژ غرفه:
تلفن:
وب سایت:

تاریخ برگزاری:
ابعاد غرفه:
تلفن همراه:
پست الکترونیک:

نام نمایشگاه:
شماره غرفه:
نماینده کارفرما:
نمابر:

شیوه آشنایی با بَرسا
نمایشگاه

وب سایت

معرفی مشتریان پیشین

دوستان و آشنایان

مشخصات غرفه درخواستی
تعداد طبقات
فضای مذاکره محصور )(VIP
فضای مذاکره نیمه محصور )(CIP
فضای سمینار یا آموزش
تجهیزات صوتی و تصویری

یک طبقه
بلی
بلی
بلی
ال سی دی

دو طبقه
خیر
خیر
خیر
ویدئو وال صنعتی

تعداد:
تعداد:
تعداد نفرات:
ال ای دی ماژوالر

چند نفره:
چند نفره:
موضوع:
ویدئو پراجکشن

تدارکات
آبدارخانه
درب قفل دار
دسترسی مستقیم به بیرون
نمایش محصوالت شرکت
تعداد ویترین
توضیحات:

انباری
قفسه بندی
دسترسی مستقیم به فضای مذاکره

آبدارخانه و انباری مشترک
کانتر پذیرایی
دسترسی به دو جهت

تعداد استند

* نمایش لوگوی شرکت
برچسب رنگی
ساین پشت نوردار
رنگ سازمانی:

حروف برجسته
** حروف برجسته نورانی تمام پالست

جعبه نور
** حروف نوردار چنلیوم

* لطفا جهت اطالعات بیشتر و انتخاب مناسب به صفحه بعدی مراجعه کنید!
** هزینه حروف برجسته نورانی تمام پالست و حروف نوردار چنلیوم جداگانه محاسبه می گردد.

میز پذیرش
تعداد پذیرش مرکزی

تعداد پذیرش دو نفره

تعداد پذیرش تک نفره

نوع پوشش کف غرفه (پس از کف سازی به ارتفاع  10سانتی متر)
موکت

ام دی اف

گل و گیاه:
گل

گیاه

میزان بودجه پیش بینی شده توسط کارفرما برای طراحی و ساخت غرفه:

پارکت

غیره:

ال سی دی لمسی

* نمایش لوگوی شرکت

برچسب رنگی

استیکر رنگی

استیکر چاپی

حروف برجسته با پایه فوم

حروف برجسته MDF

جعبه نور تخت

جعبه نور برجسته

ساین پشت نوردار برجسته

ساین پشت نوردار تخت

حروف برجسته

حروف برجسته پلکسی

جعبه نور

ساین پشت نوردار

ساین پشت نوردار توکار

حروف نوردار چنلیوم

حروف برجسته نورانی تمام پالست

