HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM 2020
Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020
Tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ
Số 108A, Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
- Đi n thoại 0292 3821977; 3821978 Fax: 0292 3830354
- Email: hoicho.ct@gmail.com
Website: http://canthopromotion.vn
ĐĂNG KÝ THAM GIA
Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ
- Tên đơn vị ……………………………… ......................................................................................
- Đị ch ………………................................................................................................... ................
- Mã số do nh nghi p……………………………............................................................... .............
- Đi n thoại …………………………………….F ……………………………………... ............
- Em il …………………………………………Website ………………………………… ............
- Ngư i liên h ………………………Ch c v ……………….. Đi n thoại …………….. ............
- Loại h nh đơn vị
□ Tổ ch c XTTM
□ Do nh nghi p
□ HTX
- S n ph m trưng bày ……………………………………................................................................
Chúng t i đăng th m d Hội chợ theo các nội dung s u
1. Thuê gian hàng và các thiết bị trưng bày: Vị trí đề uất ………………………………
STT

Hạng mục

Đơn giá

Số
lượng

Thành tiền

BTC hỗ trợ

ĐV tham gia
phải trả

1.1 Gian hàng tiêu chuẩn
- Nhà 1, Nhà 2
- Nhà 3
- Ngoài tr i
1.2 Đất trống (/m2)
- Nhà 1, Nhà 2 (≥ 18 m2)
- Nhà 3 (≥ 18 m2)
- Ngoài tr i (≥ 36m2)
- Ngoài tr i (≥ 100m2)

(Giá đã bao gồm VAT)
2. Dịch vụ đăng ký thêm:
 Đăng hội trư ng tổ ch c Hội th o
 Nguồn đi n 24/24, c ng suất lớn

 Tài trợ, qu ng cáo trên các phương ti n
truyền th ng và thiết ế củ Triển lãm
(phướn, p no, st ndee)
 Khác ……………………………..

 Thuê thêm thiết bị trưng bày, c thể ………..
………………………………………………
3. Cam kết của đơn vị tham gia:
. Trưng bày s n ph m đúng theo hạng m c đã đăng , là hàng hó có chất lượng, được phép lưu th ng
hợp pháp trên thị trư ng.
b. Hoàn tất thủ t c th nh toán 100% giá trị hợp đồng ng y s u hi hợp đồng được
ết và trước hi
nhận bàn gi o mặt bằng 9/11/2020.
c. Nghiêm túc tuân thủ nội quy củ B n tổ ch c và các quy định pháp luật hi n hành.
(T

......................., ngày ……./…../2020
gđ
đă g ký am gia ký ê , đó g dấu)

