
 

 )بخش داخلی( پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو 

 مدارک و نکات الزم برای ثبت نام آنالین

دال بر تولید محصول الف( شرکت هایی می توانند اقدام به ثبت نام در نمایشگاه را نمایند که هر چهار دسته از مدارک

چک ه(  تعهدنامه ارزید( و داران تعهد غرفهفرم ج(  ،احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقیب( ،در داخل کشور

 نمایند. تصاویر مدارک را بارگذاریرا ارائه و ضمانت 

بدیهی است  از طریق پست پیشتاز ارسال گردد.  51/60/99توجه : اصل تعهدنامه ها و چک ضمانت نامه حداکثر تا تاریخ 

 .خواهید شدخارج با فرمت ذکر شده از لیست مشارکت کنندگان در صورت عدم ارائه چک 

 
 

 شرح مدارک مورد نیاز )ارسال تصاویر( دسته بندی مدارک ردیف

 الف
 تولید محصول صنعتی در داخل کشور

 الزام به ارسال حداقل یکی از مدارک()

 پروانه تولید و یا بهره برداری (5

 موافقت اصولی (2

 پروانه صنفی معتبر کارگاهی (3

 باشند.(سایر مدارک )که نشانگر تولید داخلی کاال  (4

 )الزامی(احراز هویت  ب

  :کارت ملیشخص حقیقی 

  :گواهینامه مودیان مالیاتی یا گواهی مالیات بر شخص حقوقی

 ارزش افزوده

 ج
تعهد غرفه داران به شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

 )الزامی(تهران 

تکمیل و ارسال صفحه  –)قابل دریافت از سایت  فرم تعهد غرفه داران

 دوم کافی می باشد(

 نیازی به ذکر محل سالن و شماره غرفه نیستدر این مرحله  (5

 باشد نمایندهامضا، مهر و ذکر شماره موبایل باید دارای فرم حتما این  (2

 )الزامی( تعهدنامه ارزی د

  مبنی بر نمایش و تبلیغ فرم تعهدنامه ارزی تکمیل و بارگزاری

 نیز عدم نمایش یا تبلیغ هر نوع کاالی خارجیمحصوالت داخلی و 

  طبق توضیحات مندرج( چک تضمینارائه یک فقره( 

 تکیمل اسامی و عکس غرفه داران  اری غرفه دارانبارگذ ذ

 



 

پس از پایان نمایشگاه در صورت بستانکاری، وجه ( : استرداد وجوه اطالعات حساب بانکی مشارکت کنندگان)بابت .5

 اعالم شده از سوی مشارکت کننده واریز خواهد گردید. مشخصات مورد نیاز حساب بانکی شما :مازاد به حساب 

 نام بانک، نام صاحب حساب، شماره حساب، شماره شبا، نام شعبه و کد شعبه

خواهشمند است قبل از اقدام به ثبت نام اطمینان حاصل فرمایید که موجودی کارت بانکی متصل به درگاه شتاب :  .2

 ما کافی و رمز اینترنتی و دیگر اطالعات مربوط به تراکنش های اینترنتی از طریق کارت بانکی فراهم باشد.حساب ش

برای صدور کارت شناسایی غرفه داران، خواهشمند است فایل عکس و  عکس و مشخصات افراد حاضر در غرفه : .3

ت را در مرحله ثبت نام در قسمت نفر در این مرحله( که در غرفه حضور خواهند داش 2فردی )حداقل مشخصات 

بدیهی است در مراحل بعدی قادر خواهید بود با ورود به این بخش نسبت به اضافه یا تغییر افراد  طه درج نمایید.بومر

 نهایی اقدام فرمایید.

 .توجه : به دلیل رعایت پروتکل وزارت بهداشت تعداد غرفه داران فقط با توجه به متراژ به شرح ذیل می باشد 

کارت های شناسایی و پارکینگ در مرحله نهایی جانمایی، فقط بر طبق جدول اعالم شده از سوی شرکت توجه مهم : 

 سهامی نمایشگاه های بین المللی در زیر و با در نظر گرفتن متراژ تخصیصی نهایی صادر خواهد گردید.

 

 

 ینگکارت پارک                                                  

 تعداد کارت فضای باز تعداد کارت فضای بسته

 2 متر مربع 21تا  2 متر مربع 21تا 

 1 متر مربع 05تا  21از  1 متر مربع 05تا  21از 

 1 متر مربع به باال 02از  1 متر مربع به باال 02از 

 

 کارت شناسایی

 

 1 متر مربع 05تا  1 متر مربع 21تا 

 1 متر مربع 155تا  02 1 متر مربع 12تا  21

 1 متر مربع 155تا  252 2 متر مربع 05تا  10

 2 متر مربع 055تا  152 6 متر مربع 255تا  02

 6 متر مربع  855تا  052 8 متر مربع 205تا  252

 8 متر مربع 2155تا   852 25 متر مربع 155تا  202

 25 متر مربع 2055تا  2152 21 متر مربع 055تا  152

 21 متر مربع 1555تا  2052 22 متر مربع 855تا  052

 22 متر مربع به باال 1552از  26 متر مربع 2555تا  852



 

در صورت احراز صالحیت برای جانمایی و قطعی شدن حضور در نمایشگاه، رعایت دقت در تکمیل و ارسال اطالعات :  .4

 وبسایت شرکت یا نمایشگاه مراجعه فرمایید. لطفا به جدول زمانبندی مندرج دریادآوری تاریخ های مهم نمایشگاه : 

با عنایت به اینکه اطالعات مشارکت کنندگان بر اساس فرم های مندرج در بخش عضویت در سایت، عینا و بدون کم  .5

و کاست به کتاب نمایشگاه، وبسایت و ... ارسال، چاپ و منتشر خواهد گردید لذا خواهشمند است اطالعات درخواستی 

 و صحیح تکمیل و ارسال فرمایید.با دقت کامل 

در صورت بروز وقفه یا تاخیر در دریافت ایمیل های ارسالی از سوی سیستم آنالین،  تاخیر یا وقفه در دریافت ایمیل : .6

( را جهت حصول اطمینان بررسی  junk mailیاspam لطفا ابتدا در داخل ایمیل های خود پوشه های اسپم )

 فرمایید.

 

در صورت بروز هرگونه اشکال در حین ثبت نام یا طرح سوال، جزئیات را با ایمیل پشتیبانی به آدرس  لطفاپشتیبانی : 

info@idro-sanat.com   مطرح فرمایید.69256225240 یا از طریق تلگرام به شماره 

 در این موارد خودداری فرمایید. مالقات حضوریو لطفا موکدا از تماس تلفنی با شرکت 


