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 : "اولین نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران و عمان"شرایط و ضوابط شرکت در  
 

به وب سایت: می توانند و پرداخت انالین جهت انجام ثبت نام متقاضیان شرکت در نمایشگاه مجازی  .1

 https://iromcc.iranvirtualexpo.com .مراجعه نمایند 

 :B2Bتعرفه اجاره غرفه مجازی و شرکت در نشست تجاری مجازی  .2

 مجازی )تومان( نمایشگاه هزینه اجاره غرفه

 تعرفه اجاره غرفه شرح
مالیات بر ارزش  9%

 افزوده

جمع مبلغ قابل 

 پرداخت

 000/450/5 000/450 000/000/5 اتاق مشترک ایران و عمانعضو 

 استانها/ای بازرگانی عضو اتاق ه

 با ارائه معرفی نامه انجمن ها/ تشکلها
000/000/6 000/540 000/540/6 

 000/630/7 000/630 000/000/7 سایر اشخاص حقوقی
 

 ،رورت دارد متقاضیانض، اعضای اتاق های بازرگانی استانها/ تشکلها و انجمن ها بمنظور برخورداری از کد تخفیف .3

 در پرداخت صویر معرفی نامه اتاق بازرگانی استان و یا تشکل/ اتحادیه/ انجمن مربوطه را پیش از واریز وجه اجاره غرفهت

د تا نسبت به تخصیص کد تخفیف اقدام نبه این اتاق مشترک ارسال دار info@iromcc.com  ، از طریق ایمیلآنالین

 شایسته بعمل آید. 

درخصوص چگونگی بارگزاری محتوای الکترونیکی، ایجاد رویداد آنالین، ساخت دعوتنامه  ویدئوهای آموزشیلینک  .4

 متعاقباً از طریق ایمیلثبت نام، غرفه خود و غرفه آرایی، پس از دیجیتال، افزودن کارمندان به غرفه، ساخت گالری ویدئو، 

 ارسال خواهد شد. 

تخذه خاطرنشان می سازد، وفق سیاستهای م درخصوص اسپانسرینگ،نیز به پیوست تقدیم می گردد.  پکیج اسپانسرینگ .5

، میلیون تومان(  200)  یک سهمیه اسپانسری پالتینیومو بمنظور حداکثر بهره برداری از فضای ایجاد شده، تعداد 

 میلیون تومان( 55) و بیست سهمیه اسپانسری نقره ای میلیون تومان( 120) نسری طالییده سهمیه اسپا

شایان ذکر است، به مبالغ براساس اولویت درخواست های واصله از جانب شرکتهای متقاضی، تخصیص داده خواهد شد. 

 درصد مالیت بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.  9فوق، 

 

 با تشکر                                                                                  

 روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان                                                                                    
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