
2021 23 فبراير  آخــر موعــد لتقديــم الطلبــات: 
طلب تســجيل

يعتبر هذا الطلب قانوني من قبل العارض، ويدخل حيز التطبيق حال موافقة الجهة المنظمة عليه وإصدار فاتورة االشتراك، وحينها يتحول إلى عقد. 
لالســتخدام الرســمي رقــم المشــترك: ..........................................................................................................................................................................................................................

بيانات الشركة

اسم الشركة: ..............................................................................................................................................................................................
اسم الشركة باإلنجليزية: ........................................................................................................................................................................................

الشــارع: ..................................................................................  المدينــة، الرمــز البريــدي: ...........................................................................

صنــدوق البريــد: ............................................................................................ الدولــة: ...................................................................................

هاتف:  ............................................................................................... فاكس:  .......................................................................................................

البريد االلكتروني:  ..........................................................................................................................................................................  
)يستعمل كاسم مستخدم في التسجيل اإللكتروني(:   

الموقع االلكتروني: .........................................................................................................................................................................................
مسؤول االتصال:

       السيد            السيدة

االســم األول: ......................................................................................... اســم العائلــة: ............................................................................................

هاتــف متحــرك: ................................................................................................. البريد االلكترونــي: ............................................................................

نوع الجناح

40م²  32م²  24م²            جناح مجهز »خاص«:  )      ( درهم للمتر المربع:      16م² 
العرض: ..................... م الطول: ..................... م  المساحة: ..................... م²  جناح أكبر:     

        مساحة خالية  )      ( درهم للمتر المربع:     
العرض: ..................... م الطول: ..................... م  المساحة: ..................... م²  جناح أكبر:     

        مساحة خالية »مساحة إضافية«:   )      ( درهم للمتر المربع:     
العرض: ..................... م الطول: ..................... م  المساحة: ..................... م²  جناح أكبر:     

 )      ( درهم للمتر المربع
جناح ضمن ركن الرسامين 

 )      ( درهم للمتر المربع
طاولة في مركز األعمال وحقوق النشر 

 )      ( درهم للمتر المربع
ركن النشر الرقمي 

الرجاء تحديد االختيارات التالية:
24م² 20م²  16م²  12م²  8م²            جناح مجهز  )      ( درهم للمتر المربع:      4م²  

العرض: ..................... م الطول: ..................... م  المساحة: ..................... م²  جناح أكبر:     

التاريخ: التوقيع:      الخاتم:      

موقع الجناح

جناح مميز: 1500 درهما إمارتيا لكل 8 أمتار مربعة جناح في الصف األول:  75 درهمًا إماراتيا للمتر المربع   لم يتم اختيار موقع مفضل للجناح  
 أقل مساحة 48 مترًا مربعًا

موقع الجناح:

كتب عربية        
جهات دولية

تعليمي / أكاديمي
كتب أطفال

منظمات حكومية
كتب حقوقية

كتب إنجليزية
كتب قديمة ونادرة

شروط الدفع واإللغاء:

■ 30% من قيمة الفاتورة مستحقة الدفع إذا تم اإللغاء بعد تأكيد المشاركة خالل 3 أشهر من تاريخ المعرض.
■ 100% من قيمة الفاتورة مستحقة الدفع إذا تم اإللغاء بعد تأكيد المشاركة خالل شهرين من تاريخ المعرض.

■ يتوجب دفع قيمة فاتورة المعرض في غضون شهر واحد من تاريخ إصدار الفاتورة.
■ تبقى قيمة الفاتورة مستحقة الدفع في حال تعذر حضور العارض إلى المعرض ألي سبب من األسباب.

■ تحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تسجيل وبأي وقت.

■  يمثــل هــذا التســجيل موافقــة صريحــة مــن قبلنــا علــى جميــع الشــروط التــي تتضمنهــا أحــكام 
2021، )الرجــاء االطــالع علــى  وشــروط المشــاركة فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب للعــام 
تفاصيــل أحــكام وشــروط المشــاركة فــي موقــع المعــرض علــى االنترنــت  www.adbookfair.com فــي 
القســم الخــاص بالعارضيــن(، كمــا نتعهــد بدفــع الرســوم المترتبــة علينــا بنــاء علــى اختيارنــا لنــوع 

الجنــاح وأيــة رســوم أخــرى قــد تنجــم عــن طلــب أي خدمــات أخــرى.

■ نتعهــد بعــدم عــرض أي منتــج مقرصــن، أو أي مــادة تنتهــك حقــوق النشــر والملكيــة الفكريــة.

info@adbookfair.comwww.adbookfair.com  +971 2 599 5276

معرض أبوظبي الدولي للكتاب    ص.ب 94000    أبوظبي    اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: للتواصل معنا: 


