
 

 

 

 
 

 فرم درخواست متقاضیان اینترنت بیسیم

(F7) 
 بسمه تعالی

 مدیر محترم برنامه ریزی و اطالع رسانی 

 کت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایرانشر

 سالم علیکم 

نیاز به اینترنت بیسیم کد  در تاریخ ........................... ................................... در زمان برپایی نمایشگاه ..................................... نظر به اینکه شرکت احتراماً،

 دارد. .............. غرفه ............................... در سالن ...خدمات........

 .است نسبت به برقراری پهنای باند انتخاب شده اقدام فرماییدلذا مستدعی 

مبلغ کل 

 )ریال(
٪6میزان   

مبلغ پهنای 

 باند) ریال(
Valid IP PPPoE HostPost نوع کد خدمات پهنای باند 

------- ------- ------- - -  64Kb/s S01 

ی
 نقره ا

212,000 12,000 200,000 -   128Kb/s S03 

793,500 22,500 735,000 - -  256Kb/s S05 

676,000 76,000 600,000 - -  512Kb/s S07 

1,060,000 60,000 1,000,000 - -  1024Kb/ s S09 

1,555,000 105,000 1,350,000 - -  2048kb/s S11 

731,000 21,000 750,000    64Kb/s M01 

ی
 طلی

395,000 55,000 350,000    128kb/s M03 

1,232,000 32,000 1,200,000    256kb/s M05 

2,120,000 120,000 2,000,000    512kb/s M07 

7,310,000 210,000 7,500,000    1024kb/s M09 

6,635,000 735,000 6,700,000    2048kb/s M11 

 یا خدمات اختصاصی، میزان مورد نیاز طی نامه ای به صورت کتبی اعالم خواهد شد. Mb/s 2تسهیالت باالتر ازدر صورت نیاز به ارایه 

 ....نام نماینده شرکت :........................... تلفن تماس:............................. تلفن همراه:............................

 ر ایام نمایشگاه توسط نماینده شرکت :تایید دریافت خدمات اینترنت د

 امضا روز پنجم  امضا روز چهارم  امضا روز سوم  امضا روز دوم امضا روز اول

 

 امضا نماینده گروه سرمایه گذاری اوراکل امضا تحویل گیرنده نام کاربری و رمز عبور

 
 

 دریافت اینترنت منوط یه ارایه درخواست مکتوب متقاضی و بررسی و تایید مدیریت برنامه ریزی و اطالع رسانی می باشد. نکته مهم :

 ود.روز قبل از برگزاری نمایشگاه پس از واریز وجه به نماینده مدیریت برنامه ریزی تحویل داده ش 6گی های مورد نیاز الزم است فرم تکمیل شده فوق حداقل جهت هماهن

 بدون قابلیت به اشتراک گذاری از طریق روتر می باشد. Webloginاتصال خدمات تک کاربره به اینترنت از طریق *

 جهت به اشتراک گاری توسط روتر  ) غیر وایرلس( متقاضی می باشد. PPPoEو یا اتصال  Webloginاتصال خدمات چند کاربره به اینترنت از طریق *

 و شبکه مورد نیاز به عهده شخص متقاضی می باشد.*تهیه روتر و کابل برق 

 نام مدیرعامل شرکت

 مهر و امضا


