
 

 

اطالعات و مقررات عمومي مشاركت در نمایشگاه هاخالصه اهم   
 

باشد كه توسط برگزار كننده به اطالع  المللي ج.ا.ايران مي هاي بين مشاركت در نمايشگاه مستلزم رعايت قوانين و مقررات شركت سهامي نمايشگاه -1

 مشاركت كنندگان خواهد رسيد.

 طالعات ارائه شده در  فرم ثبت نام تهيه مي شود، لطفا در تکميل اين فرم دقت فرمائيد.نظر به اينکه كتاب رسمي نمايشگاه براساس ا -2

الزامي است و ثبت نام  كارت مليو براي اشخاص حقيقي تصوير  گواهينامه مؤديان مالياتيجهت حضور در نمايشگاه براي اشخاص حقوقي تصوير  -3

 پرداختي و ارسال مدارك مندرج در فرم ثبت نام خواهد بود. قطعي مشاركت كننده منوط به و اريز وجه، ارائه اصل فيش

هاي تحت پوشش نمايشگاه، برگزار كننده در مورد درخواست ساير متقاضيان حتي در صورت واريز وجه در زمان  در صورت تکميل و رزرو كامل سالن -4

 مقرر هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

ها ، زير گروه مشاركت كننده ، نوع كاالي نمايشي از نظر وزن، حجم و ابعاد و نظر كارشناسي واحدد فندي   جانمايي غرفه ها براساس امکانات فني سالن -5

 اين شركت انجام خواهد پذيرفت و سابقه حضور در سالن و غرفه هاي سنوات قبل مالك عمل قرار نخواهد گرفت.

ز مي باشند بايستي تضمين خسارت احتمالي غرفه سازي ندزد مجدري   متقاضياني كه فضاي بدون تجهيزات درخواست مي نمايند و غرفه هاي خودسا -6

 ارائه نمايند و پس از برگزاري نمايشگاه در صورتي كه خسارتي از سوي واحد فني نمايشگاه اعالم نشد، تضمين به آنها مسترد ميگردد. 

سازي، آب، برق و ساير خدمات مدورد درخواسدت بعهدده     غرفه گيرد. هزينه فضاي باز نمايشي صرفاً به صورت زمين در اختيار مشاركت كننده قرار مي -7

 باشد. متقاضي مي

، در صورتي كه درخواست اوليه متقاضي فضاي نمايشگاهي با تجهيزات باشد ولي به داليلي بعداً درخواست فضاي نمايشدي بددون تجهيدزات را نمايدد     -8

ماه قبل از شروع نمايشگاه مراتب كتباً به امور نمايشگاهي شركت  ه حداقل يكهزينه مشاركت بر اساس غرفه با تجهيزات محاسبه خواهد شد. مگر آنک

 متري( 12)تجهيزات غرفه عبارتند از موكت، پنل بندي، كتيبه غرفه، روشنايي و يك ميز و دو عدد صندلي به ازاي هر غرفه  برگزار كننده اطالع داده شود.
 

روز قبدل از افتتاحيده،    22بايد حداكثر  غرفه خواهند نمود، ميو خود راساً اقدام به ساخت و ساز  نام نموده متقاضياني كه فضاي بدون تجهيزات ثبت  -9

مراجعه و به صورت آناليدن اقددام بده      http://esbatonline.irضمن هماهنگي با پيمانکار غرفه ساز خود به سايت انجمن غرفه سازان به آدرس : 

و ساز به  مجوز ساخت تاريخ مقرر، و پس از  ت اخذ تائيديه و مجوز غرفه سازي نمايند. در غير اينصورتبارگذاري نقشه و ساير مدارك درخواستي جه

 وجه صادر نخواهد شد. هيچ
 

 

كنسل كردن حضور در نمايشگاه توسط مشاركت كننده كمتر از يك ماه كاري  ،طبق دستورالعمل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي انصراف: -12

به غير از روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي( تا زمان برپايي نمايشگاه امکان پذير نمي باشد و هيچ گونه وجهدي عدودت داده نمدي شدود،     باقي مانده )

بيش از يك ماه كاري )به غير از روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي( بده تداريخ   بنابراين در صورت كنسلي غرفه توسط مشاركت كننده به صورت كتبي 

  درصد از هزينه مشاركت در نمايشگاه را كسر مي نمايد و باقي مانده وجه واريزي مسترد خواهد شد. 12برگزاري، مجري 
 

 نمايشگاهي است )بر اساس پالن ارائه شده(.هاي  ها مشمول پرداخت هزينه متراژ ساخت و ساز غرفه در طبقه دوم فضاي نمايشي غرفه 525 -11

صرفاً عرضه و نمايش كاال و خدماتي كه در فرم ثبت نام درج گرديده در غرفه اختصاصي مجاز است. حضور بيش از يك شركت در غرفه غير مجاز  -12

رت عدم رعايت موضوع از فعاليت غرفده در  باشد. در صو بوده و نمايش و عرضه ساير كاالها و خدماتي كه در فرم ثبت نام درج نگرديده ممنوع مي

 نمايشگاه توسط برگزار كننده جلوگيري خواهد شد.

ام شدركت  عرضه و نمايش انواع محصوالت خارجي و يا پوستر، كاتالوگ ، بروشور ، كارت ويزيت ، بنر و ساير اقالم تبليغاتي كه در آنها كاال و يدا ند   -13

ت براي شركت هايي كه به صورت ريالي ثبدت ندام نمدوده اندد تخلدس  محسدوب و در صدورت        هاي خارجي تحت عنوان نمايندگي تبليغ شده اس

 مشاهده اينگونه موارد، برگزار كننده مجاز به ممانعت از فعاليت غرفه خواهد بود. 

رس مداژور تلقدي و وجدوه    بروز هرگونه حادثه و يا عاملي كه جلوگيري آن از عهده مجري خارج بوده و منجر به عدم برگزاري نمايشگاه گردد، فدو  -14

 هاي عملياتي و غيرقابل برگشت انجام شده، محاسبه و مسترد خواهد شد. پرداختي مشاركت كنندگان پس از كسر هزينه

اندازي و كاركرد بر عهدده   هاي نصب، راه پس از تاييد فرم درخواست متقاضي، پيگيري اخذ انشعاب آب، برق سه فاز و خط تلفن و همچنين هزينه -15

 باشد. ت كننده ميمشارك

         برق متعارف و استاندارد به غرفه ها تخصيص داده خواهد شد. لذا مشداركت كننددگان مجداز بده سديم كشدي مسدتقيم از بدرق تابلوهداي سدالن            -16

ر آن مورد نمي باشند و در اينگونه موارد در صورت بروز حادثه، مشاركت كننده مسئول خطرات احتمالي ناشي از استفاده غيرمجاز از برق بوده و د

 پاسخگو خواهد بود.

كدد  مراحل برپايي نمايشگاه به طور مؤ ها، رعايت شئون و حجاب اسالمي در تمامي براساس قوانين كشوري و نيز مقررات شركت سهامي نمايشگاه -17

 هاي متخلس جلوگيري خواهد شد. الزامي است و از فعاليت غرفه

 كه در سايت اين شركت قابل رويت است، توسط مشاركت كنندگان الزامي است. اين برگه و اطالعات تکميلي  رعايت شرايط مندرج در -18
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