فرم تقاضا جهت حضور در

کد متقاضی.................................... :

ارزیابی جایزه ملی صنعت کفش1396

(این قسمت توسط دبیرخانه جایزه تکمیل میگردد)

w w w . S h o e I N A . c o m
درخواست ثبت نام در جایزه ملی صنعت کفش ایران
اینجانب  .........................................................................مدیرعامل شررر/تر یییس سررا ما  .........................................................................با اطالع
/امل ا فرایند جایزه ملی صررن ت  /ا ایرا شررامل ت تنام ،تکمیل فرم خوداظهایی ،با دید ا محل ،اجماع پس ا با دید ،بریسرری
تحلیل نهایی توسرررط /میعه علمی ،ای یابا

دا یا

اعالم نعیجه نهایی پس ا طی تمامی مرامل معیاشررری شرررر/ت دی این جایزه

میباشم.
همچنین مع هد میشرروم همکایی م م دی تمامی مرامل ای یابی یا با ای یابا / ،میعه علمی تمامی دسررتاندی/ایا جایزه انجام داده،
اطالعات م م

صحیح یا دی اخعیای ای شا قرای داده نعیجه نهایی /ه تو سط نامه ی سمی ا دبیرخانه جایزه ملی صن ت  /ا اعالم

میشود میپذیرم هیچگونه اععراشی نخواهم داشت.
بدین سیله شمن تأیید صحت تمامی اطالعات این تیا شانامه اظهاینامه یا گزای شی /ه ای سال می/نم ،با تمامی خوا سعهها الزامات
جایزه ملی صن ت  /ا ایرا

میریات عمومی آ

مق ید تیاشا توسط دبیرخانه جایزه ملی صن ت  /ا ایرا دی صویت عدم امرا

شرایط اعالم شده ،موافیت دایم.
بر این اساس خواهشمند است نس ت به ت ت نام این شر/ترسا ما دی سطح*  ................جایزه ملی صن ت  /ا ایرا اقدامات میعضی
صویت پذیرد.
*یکی ا سطحهای ذیل یا انعخاب نمایید:
سطح  )1بنگاههای بزرگ (ت داد /ای/نا مسا ی یا بامی  50ن ر میباشد)



سطح  )2بنگاههای متوسط (ت داد /ای/نا مسا ی یا بامتر ا  11تا  50ن ر میباشد)



سطح  )3بنگاههای خرد و کوچک (ت داد /ای/نا مسا ی یا /معر ا  10ن ر میباشد)



نام و نام خانوادگی عالیترین مقام سازمان :
تاریخ :

مهر و امضاء:

فرم تقاضا جهت حضور در

کد متقاضی.................................... :

ارزیابی جایزه ملی صنعت کفش1396

(این قسمت توسط دبیرخانه جایزه تکمیل میگردد)

w w w . S h o e I N A . c o m
اطالعات اولیه بنگاه
نام بنگاه:
/د پسعی:
فکس:
اسعا :
آدیس /امل:

سال تاسیس:
ت داد /ل /ای/نا :

تل ن تماس:
شمایه همراه:
ایمیل:
شهر:

شهرسعا :

/دام گر ه ا محصومت  /ا یا تولید مینمایید؟ (میتوانید بیشعر ا یک گزینه یا انعخاب نمایید)

مردانه /السیک



مردانه اسپرت



نانه پاشنهدای 

پوتین ایمنی



صندل دمپایی





ا چه طرییی دی جایزه ت تنام /ردهاید؟

طی

نانه اسپرت 

یکی ا تشکلها  اگر بله نام تشکل............................................................
اطالعیسانی دبیرخانه جایزه (سایت ،پیامک ،بر شوی ،پوسعر  )...

هزینه ثبتنام و نحوه اطالعرسانی
سطح

نوع بنگاه

هزینه ثبتنام (تومان)

1

بنگاههای بزرگ (ت داد /ای/نا مسا ی یا بامی  50ن ر میباشد)

000ر000ر7

2

بنگاههای متوسط (ت داد /ای/نا مسا ی یا بامتر ا  11تا  50ن ر میباشد)

000ر000ر3

3

بنگاههای خرد و کوچک (ت داد /ای/نا مسا ی یا /معر ا  10ن ر میباشد)

000ر500

هزینه ت تنام میبایست به شمایه مساب  700799286474یا شمایه /ایت  5047061090012861به نام شر/ت مشا یه
مدیریت مهندسی آتی یست آیا دی بانک شهر اییز گردد.
ب د ا اییز جه ت ت نام /پی فیا مربوطه یا ا طریق یکی ا یاههای ذیل به دبیرخانه اطالعیسانی نمایید:
شماره فکس 02143854870 :شماره تلگرام 09015959009 :شماره دبیرخانه02166968017 :
 توجه :ثبتنام رسمی و شروع ارزیابی تنها زمانی صورت میپذیرد که وجه ثبتنام واریز و به دبیرخانه اعالم گشته ،کد تایید
ثبتنام را دریافت نمایید.

