ثبت نام حضور در کتاب صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی
نام شرکت .................................................................................. :حوزه فعالیت.................................................................................. :
نام و نامخانوادگی مدیر عامل ............................................... :جنسیت :مرد

1

زن

نشانی......................................................................................................................................... :
تلفن ....................................... :فکس ....................................... :تلفن یا همراه (نماینده یا رابط)................................................. :
وب سایت ................................................................................... :ایمیل.............................................................................. :
تعهدات ثبت نام:






ترجمه کتاب به عهده سفارشدهنده خواهد بود ،و در صورت نیاز به ترجمه توسط موسسه آتیهداران روماک هزینه ترجمه جداگانه دریافت
به عهده سفارشدهنده
میگردد .به عهده سفارشگیرنده
یا سفارشگیرنده
در صورت درخواست ،صفحهآرایی کتاب به عهده سفارشدهنده باشد
سفارشگیرنده متعهد است پس از نشر کتاب ،یک نسخه از کتاب را به هزینه خود به سفارشدهنده تحویل نماید ،در صورت درخواست تیراژ
اضافی ،بهای کتاب به علت نوسانات قیمت چاپ هم اکنون مشخص نمیباشد .سفارشدهنده درخواست نسخه اضافی به تعداد  ........دارد
نیستم
عالقهمند به استفاده از دورههای آموزش تجارت خارجی به صورت رایگان هستم
مشخصات فنی موضوع تفاهمنامه (به تومان):
صفحه اول و دوم
هرصفحه 12،000،000

دو صفحه آخرکتاب
هرصفحه 9،800،000

وسط کتاب (دو صفحه روبه روی هم)
18،500،000

سایر صفحات
4،200،000

سفارشگیرنده
طراحی و صفحهآرایی کتاب بر عهده :سفارشدهنده
و در صورتی که طراحی و صفحهآرایی توسط سفارشدهنده انجام شود ،از فاکتور سفارش مبلغی کسر نخواهد شد؛ طراح باید مطابق با
چهارچوب کلی کتاب و هماهنگ با واحد طراحی و سفارشگیرنده باشد.
تیراژ 1000 :نسخه
صحافی :آرمانی
کاغذ :گالسه
چاپ :تمام رنگی
 قطع :رحلی ()A4
مالحظات:
-1
-2
-3
-4
-5

با توجه به بینالمللی بودن کتاب ،تنها به زبان انگلیسی تدوین میگردد.
هزینه طراحی و صفحهآرایی و هزینههای متصوره و متعلقه مربوط به انتشار کتاب به عهده سفارشگیرنده میباشد ،و هزینه مازاد ندارد.
سفارشدهنده متعهد میگردد تا کلیه مطالب و متن ارسالی در چارچوب موازین جمهوری اسالمی ایران باشد ،و سفارش گیرنده هیچ
گونه مسئولیتی در رابطه با متن چاپ شده طرف اول نخواهد داشت.
قیمتها مقطوع میباشد و مدت زمان ثبت نام حداکثر تا  98/06/30خواهد بود.
این تفاهم نامه بدون مهر و امضاء فاقد هر گونه اعتبار میباشد.
تاریخ و امضاء (سفارشدهنده)

آدرس :تهران ،خیابان سهرودی شمالی ،خیابان شهید قندی ،پالک  ،96طبقه ،6واحد 22
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