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 جمع کل بٍ ریبل نزخ تعزفه هز متز مزتع متزاص تعزفه واگذاری فضای  ریالی نمایطگاهی ته اساء هز متز مزتع

 تعزفه واگذاری هز متز مزتع فضای ریالی نمایطگاهی در داذل سالن سزپوضیده )ذودساس(
 ضامل : سمین ) فاقد هزگونه تجهیشات غزفه ، تزق و موکت (  

 متز مزتع( 52)حداقل متزاص  غزفه 

 
  ریال 722/260/0

 ،میش وصندلی، نور متعارف، نمایطگاهی ضامل موکت کف غزفهساذته  پیصتا تجهیشات ساذت غزفه هشینه 
 یک عدد پزیش تزق، کتیثه نویسی

 
  ریال 222/252/7

  تعزفه واگذاری هز متز مزتع فضای ریالی نمایطگاهی در فضای تاس 
  ) فاقد هزگونه تجهیشات غزفه ، تزق و موکت ( 

 متز مزتع( 52)حداقل متزاص  غزفه 

 
  ریال 922/772/7

 نمایطگاهی ) ته اساء هز متز مزتع فضای نمایطگاهی( ذدمات تعزفه

 ي بُذاشتی پريتکل اتًبًس + خذمبت +فىی وبظر +مصرفی برق+ پبرکیىگ+  ببزدیذکىىذگبن  وبم ثبت: شبمل

 ي دعًت کبرت+ یتبلیغبت خذمبت+ مذوی مسئًلیت ي سًزی آتش بیمٍ+ راَري مًکت+ برقی مبشیه +ایمىی

 محیطی تبلیغبت

 

  ریال285/707/7

  222/752/5 اذتصاصی ) ته اساء هز ضزکت ( وب صفحات هشینه

   افشوده ارسش تز اتیمال%  9

   مثلغ کل پزداذتی ته ریال

 جمع کل بٍ یًري نزخ تعزفه هز متز مزتع  متزاص تعزفه واگذاری فضای ارسی نمایطگاهی ته اساء هز متز مزتع

 تعزفه واگذاری هز متز مزتع فضای  ارسی نمایطگاهی در داذل سالن سزپوضیده )ذودساس( :
 متز مزتع( 25)حداقل متزاص  غزفه 

 
  یورو 062

 واگذاری هز متز مزتع فضای  ارسی نمایطگاهی در فضای تاس تعزفه
  ) فاقد هزگونه تجهیشات غزفه ، تزق و موکت ( 

 متز مزتع( 52)حداقل متزاص  غزفه 

 
  یورو 755

 نمایطگاهی ) ته اساء هز متز مزتع فضای نمایطگاهی( ذدمات تعزفه

 پريتکل اتًبًس + خذمبت +فىی وبظر +مصرفی برق+ پبرکیىگ+  ببزدیذکىىذگبن  وبم ثبت: شبمل

 یتبلیغبت خذمبت+ مذوی مسئًلیت ي سًزی آتش بیمٍ+ راَري مًکت+ برقی مبشیه +ایمىی ي بُذاشتی

  محیطی تبلیغبت ي دعًت کبرت+

 

  ریال 285/207/7

  یورو 0  هشینه پیص تینی تزق مصزفی 

  یورو 52 اذتصاصی ) ته اساء هز ضزکت ( وب صفحات هشینه

   افشوده ارسش تز اتیمال%  9

   مثلغ کل پزداذتی ته یورو
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