پرسشنامه مشخصات طرح غرفه
نام کامل شرکت :
در صورت داشتن شرکت های زیر مجموعه اسامی شرکت ها را ذکر فرمایید :
متراژ غرفه  ........................ :متراژ ارزی  ........................ :متراژ ریالی ...................:
سالن  .......... :ابعاد غرفه ................... :
آیا ستون داخل غرفه موجود می باشد؟ ○ بلی

○ خیر

حداکثر بودجه مصرف جهت غرفه سازی :
مشخصات محصوالت به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه :
□ نوع محصول :

ابعاد

تعداد محصول

............................................. -1

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

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

............................................. -2

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

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

..................... ........................ -3

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

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

□ نحوه نمایش محصول :

○ استند

○ ویترین

□ آیا محصوالت نیاز به حفاظ دارند ؟ ○ بلی  ○ ............................خیر
مشخصات کف سازی غرفه :
ب) ○ پارکت لمینیت

الف ) ○ کف سازی الزم نیست

رنگ سازمانی غرفه  ( .............................لطفا در صورت امکان کد رنگ ها  Emailشود )
در صورت امکان لوگو و فونت سازمان خود را به صورت فایل  Corelایمیل نمایید
مشخصات تابلو غرفه :
○ حروف برجسته که با دستگاه  CNCبر روی متریال  MDFیا کامپوزیت انجام می گردد.
○ تابلو نئون و LED

○ استیکر معمولی

○ یونولیت

مشخصات : VIP
آیا تمایل به  VIPدر طبقه دوم دارید ؟ ○ بلی

○ خیر

متراژ مورد نیاز جهت : VIP
طبقه اول .......................

طبقه دوم ......................

مبلمان مورد استفاده در : VIP
○ نیم ست مبل نشیمن

تعداد ...............

○ میز کنفرانس به همراه صندلی

تعداد ..............

مشخصات و تعداد ..................................................................... : CIP
مشخصات و ابعاد انیاری ..................................................................... :
مشخصات و ابعاد آبدارخانه ............................................................... :
○ دو نفره

تعداد کانتر اینفورمیشن مورد درخواست  ○ :تک نفره

○ سه نفره

: LCD
○ نیاز نیست

○ به تعداد  .........عدد مورد درخواست است

مبلمان غرفه :
○ استفاده از مبلمان پیشنهادی شرکت ارم سازه
○ تمایل به خرید مبلمان ویژه با نظر مشاور طراح غرفه
کلیت طرح :
○طراحی غرفه بسته به نظر تیم طراحی ارم سازه

○ طراحی غرفه بر اساس خطوط شکسته و خطی

○ مینیمال و ساده

○ طراحی غرفه بر اساس خطوط منحنی و کرو

○ شلوغ و پرکار

○ استفاده از کتیبه

ورود به غرفه :
○ به صورت کنترل شده و نیمه محصور

○ به صورت باز

عنوان نمایشگاه های داخلی مرتبط با فعالیت شرکت :
○ در سال  1331و  1331قصد شرکت در چه نمایشگاه های داخلی و خارجی را دارید
تهران  .............................................................شهرستان ...........................................................
خارج از کشور .............................................
آدرس : Website
در صورت نداشتن  Websiteحتما کاتالوگ ارسال شود.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده ...................................... :
لطفا پس از تکمیل ،فرم و پالن غرفه را به شرکت ارم سازه فکس یا ایمیل نمایید .

