املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2017

Saudi Agriculture 2017

بالتزامن مع :

Held Concurrently:

املعر�ض الدويل �ساد�س والثالثون للزراعة واملياه وال�صناعات الزراعية

The 36 th Int’l. Agriculture, Water & Agro-Industry Show

Saudi Agro-Food 2017
Saudi Food-Pack 2017

املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2017

املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2017

8 - 11 October 2017
Riyadh International Conventions & Exhibitions Center

 21 - 18حمرم ١٤٣9هـ املوافق � 11 - 8أكتوبر  ٢٠١7م
مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض

ا�ستمارة اختيار امل�ساحة

Space Option Form
Company Name:

الإ�سم:

P. O. Box:

�صندوق بريد:

City:

المدينة:

Zip:

الرمز البريدي:
البلد:

Country:

هاتف:

Telephone:

فاك�س:

Fax:

جوال:

Mobile:

بريد �إلكتروني:

E-mail:
Person In Charge:

ال�شخ�ص الم�س�ؤول:

Position in Company:

الوظيفة:

Description of Exhibits:

المعرو�ضات:
نرغب امل�شاركة يف:

We wish to exhibit in:
Saudi Agriculture 2017
Saudi Agro-Food 2017
Saudi Food-Pack 2017

املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2017
املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2017
املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2017

نرجو �إر�سال عر�ض لنا بامل�ساحات التالية:
 - ١م�ساحة داخلية فقط  1425ر�.س/ .م٢

م٢

 - 2م�ساحة داخلية مع جتهيز  1625ر�.س/ .م٢

م٢

ت�شمل �سجاد الأر�ضيات ،اجلدران ،لوحة الواجهة با�سم ال�شركة العار�ضة فقط (دون ال�شعار)،
ك�شافات عدد  ،3تو�صيلة كهربائية عدد  ،1كاونرت عدد  ،1كر�سي عدد  ،2طاولة عدد .1

نرجو ملء اال�ستمارة و�إعادتها يف �أقرب فر�صة �إىل:

عناية /خالد �ضو  -اخت�صا�صي ت�سويق

�ص.ب - 56010 :الريا�ض  - 11554اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 11 2295604 :حتويلة - 511 :فاك�س+966 11 2295612 :
جوال0504156573 :
الربيد الإلكرتوينkhalid.daou@recexpo.com :

m2
m2

Please send us an offer without obligation:
)1 - Inside space only (SR 1425 /m2
2 - Inside space with organiser’s
)stand-fitting (SR 1625/m2

Comprising: carpet, partitions, fascia (no logo),
3 spot lights, 1 power outlet, 1 counter, 2 chairs, 1 table.

Please fill the form and return it to:
Att.: Khaled Daou - Marketing Specialist
P.O. Box: 56010 - Riyadh 11554 - KSA
Tel: +966 11 2295604 Ext.: 511 - Fax: +966 11 2295612
Mobile: 050 415 6573
E-mail: khalid.daou@recexpo.com

