اطالعات مربوط به نحوه سفارش سالنماهای 8931
نوع سالنما

قیمت واحد

توضیحات

555ر 005ريال

* اعضايی که مايل به درج ناام شارکت
خااود در تشاات سااالنماها ه ااتند
میتوانند از تمام سالنماهاا سافارش
دهند.

 -8وزيری با جلد شبه چرم به رنگ مشکی (حکاکی و طالکوب)
 -0دوستدار محیط زي ت در قطع رقعی(گالینگور) تک رنگ و
نقرهکوب

555ر 815ريال

 -9سالنمای رومیزی ماهانه با آرم جامعه و آرم شرکت بر روی آن
(نقرهکوب)

555ر 845ريال

* سفارش سالنماهای نوع شبهچرم باا
نام جامعه مهندساان مشااور اياران
محدوديتی ندارد و به هر تعاداد قابل
ارائه است.

ارسال چک در وجه جامعه مهندسان مشاور ایران (یا فـیش واریـزی بـه حسـاب جـام 89118029/93
بانک ملت شعبه خیابان پارک و یا با شماره شبا  )IR880820000000008911802993بابـت بهـای
سالنماهای مورد درخواست همراه با تکمیل فرم ضمیمه حداکثر تـا تـاری  39/51/95بـه دبیرخانـه
نحوه ترداخت

جامعه.

*لطفاً برای انجام عملیات بانکی حتماً از کد شناساه وارياز اختصاصای شارکت خاود
استفاده نمايند.
متقاضیان سالنما میتوانند تصویر حواله را همراه با فرم تکمیل شده به شماره  22200291فـاکس و از
داخلی ( 809خانم رحیمزاده) تأییدیه آن را دریافت نمایند.
اعضایی که درخواست سالنما با درج نام و آرم شرکت دارند ،باید نمونهای از نـام و آرم شـرکت خـود را
(بدون درج تلفن و نشانی) به رنگ سیاه و سفید روی ( CDبا فرمـت  )JPGتهیـه و حـداکثر تـا تـاری
 39/51/95همراه با فرم سفارش در اختیار جامعه قرار دهند؛ همچنـین مـیتواننـد بـه آدرس ایمیـل

درج نام شرکت تشت
سالنماها

 salnama.isce@gmail.comارسال و تأییدیه آن را از داخلی ( 808خـانم نـوروزی) دریافـت نماینـد.
توصیه میشود به منظور ساخت کلیشه با کیفیت بهتر جهت چاپ پشت جلد و خوانا بودن نام شرکت از
به کار بردن خطوط ریز خودداری فرمایند.

لطفاً فقط از اين فرم استفاده نمايید
برگ سفارش سالنماهای سال  8931جامعه مهندسان مشاور ايران
شماره:
تاری :

الف ـ نام شرکت (به طور کامل):
ب ـ نوع سفارش:
 .8وزیری شبهچرم (حکاکی)

با نام شرکت (حداقل سفارش  90جلد)

ــــــ

 .2وزیری شبهچرم (حکاکی)

با نام جامعه (به هر تعداد)

ــــــ

 .9وزیری شبهچرم (طالکوب)

با نام شرکت (حداقل سفارش  90جلد)

ــــــ

 .2رقعی دوستدار محیط زیست (نقره کوب)

با نام شرکت (حداقل سفارش  90جلد)

ــــــ

 .9سالنمای رومیزی ماهانه (نقره کوب)

با نام شرکت (حداقل سفارش  90عدد)

ــــــ

پ ـ نمونه نام و آرم شرکت:
 CDنمونه جدید پیوست است ( )
توضیح:

مبلغ

ریال بابت ثبت سفارش فوق طی چک /فیش بانکی شماره

مورخ  8938/........ /........نزد بانک

ارسال میشود.
امضا و مهر شرکت

