
 

 

 

  سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران مدیریت محترم

 ابراهیمیمهندس جناب آقای 

 با سالم

ش زهمانطور که مستحضر هستید بناا باه سانواذ ته اته اساالس سراسار  رنداد برناد بر ار   ار         احتراما 

باا حضاور       هاران ا  صادا   سایما  ز هماار  ها  ماا  سااج ساار  در مرکا     اسفند 22آفررن ارران در  اررخ 

 مقاماذ لشگر    کشور    مسئولین عالی ر به د لتی   اسطور  ها  صنعت برتزار می تردد.

 ارکت بر ار در  ااهه هاا       011در ارن ر ز که همزماان باا  یلیاز از بر اررن برنادها  اراران مای با اد         

 از مراحز ممیز    ر به بند  معرفی می  وند.مختلف صنعت   معدن    یارذ پس 

تار    قسایب بناد   اد  اناد کاه        22 ها  اررانای در دبرا  انتخاب برندها  ارز مند  مامی محورهاا  برنا  

 ائیاد صاالحیت  اوند مای  وانناد ثبات ناام         ها  رکتهاری کاه در مراحاز ممیاز      از  مامی ثبت نام کنند 

ذ دا ران انیاام  اد    دا ران باا    د عملنارد آن میموعاه  وسای هیا     فرآرنا ارزراابی   هود را نهاری نمارناد. 

 لحاظ الزاماذ صالحیت رک برند نسبت به میموعه  ما  دمیب تیر  هواهند کرد.
 مزایای حضور

    0921ررن رندد برند بر ر   ارزش آفررن دررافت  ندرس ز -

 0921دررافت مداج رندد برند بر ر   ارزش آفررن  -

 کارآفررنی از مرکز پژ ه    آموزش مدرررت ارراندررافت کارذ  -

 درج آرم   لوتو  سازمان منتخب در  ردئوپر سنشن سالن همار  -

 نفر 9امنان حضور  -

 عضورت درمیمع مدرران دان  بنیان   دررافت پر انه عضورت -

 صفحه کتاب نفیس   ماندتار )) موفقیت ها  من ((  حورز رک ما  بعد از اسالس 2اهتداص  -

 ارران به همرا  دررافت تواهینامهمدرررت در با گا  نوابغ  عضورت -

در  2102دررافت دعو ناماه میماع سهاانی رهباران ادتدااد  کشاورها  اساالمی بارا  د  نفار در سا تامبر            -

 برج العرب دبی

اومتا  رتمرورد    000/050/0پت  ا  اایدتص حتتحدت     و دریافتت وتوایز ویتمر مما ت       هزینه ثبت نام نهایی

 شصر ا ت.

 مارز به ا تراک در ر به بند  بر ررن برنادها در اسارو  دات نسابت باه  نمیاز فارم پیوسات            در صورذ

    branding1.1395@gmail.com  رااا بااه آدرس ارمیااز   028-17918795فکتت   ارساااج آن بااه  اامار  

 .اددام نمائید

 :  اومایی نماینصر شمادر دردمخانه

 را اشکم                                                                                                                   07821118055    افتخاری مکار خان  

 دردمخانه اومایی                                                                                                                                                     

  2110   مار  :
  14/02/21  : اررخ

 پیوست : دارد
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 "فرم رتبه بندی" 

:شرکتنام  نام تجاری:   

 شماره ثبت سازمان:

 

 سال تاسیس:

  

 آدرس کامل:

 نوع شرکت:   

مسئولیت محدود         تعاونی           دولتی          سایر              سهامی خاص       سهامی عام         

 نام مدیریت ارشد سازمان:     نام نماینده مدیریت :

       

 شماره تلفن دفتر مرکزی :  شماره فکس : 

  پست الکترونیک : تلفن همراه :  

 تعداد کارکنان: درصد رشد اشتغال نسبت به سال قبل:

 میزان تولید ساالنه:  درصد رشد تولید نسبت به سال قبل:

سطح کشور:تعداد نمایندگان در  آیا محصول شما صادر میشود:  

 در صورت صادرات نام کشورهای متقاضی را ذکر نمایید:     

 

 افتخارات شخصی و سازمانی کسب شده:

 

 استانداردهای کسب شده:

 

 

 برترین بنگا ههای دولتی و خصوصی که با آنها همکاری میکنید:

       
 

 خالصه توضیح در رابطه با نوع محصول و روند تولید عنوان نمایید  :  

 

 
 

 .دارسال بفرمائی   128-17918798   خواهشمند است فرم فوق را  تکمیل و به شماره فکس :

                                                                                               17821118198    افتخاریسرکار خانم :  در دبیرخانه اجراییشما  نماینده

 امضاء                                                                                                                                                                       
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