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 توصیه میگردد.موکداً در کانال مذکور 

 مراحل ثبت نام آنالین

ب( و سپس  ) برای مشارکت کنندگان جدید(  الف( عضویت در سایتثبت نام آنالین شامل دو مرحله می باشد : ابتدا 

 ورود به سایت/ثبت نام در نمایشگاه

 توجه : کاربران حاضر در دوره قبل نمایشگاه مستقیماً به بخش ورود به سایت مراجعه نمایند.

 الف( عضویت در سایت

 عضویت در سایتو سپس ورود به بخش  Autoparts.com  -www.Idroمراجعه به درگاه ثبت نام آنالین به نشانی 

مطالب مندرج و انتخا نوع درخواست برای اشخاص حقیقی یا حقوقی )بخش سبز رنگ باال سمت چپ سایت( سپس با مطالعه 

بر اساس فرم های  ندرخواستی اقدام نمایید. با عنایت به اینکه اطالعات مشارکت کنندگابه تکمیل اطالعات  (صفحه )در پایان

اطالعات مندرج عینا بدون کم و کاست به کتاب نمایشگاه، وبسایت و... ارسال، چاپ و منتشر خواهد گردید لذا خواهشمند است 

 .درخواستی با دقت کامل و صحیح تکمیل و ارسال شود

 ب(ورود به سایت

مراجعه به این بخش فقط با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اعالم شده در ایمیل مرحله قبل مقدور می شود. با انتخاب 

 میتوانید مراحل را دنبال کنید. درخواست ثبت نام/مشارکت در نمایشگاه

o انتخاب زیرگروه 

o نتخاب کنید. زیرا انتخاب تکراری منجر به لغو انتخاب نوع و متراژ غرفه مورد نظر : از هر نوع فضا فقط یک مورد را ا

 کل درخواست خواهد شد.

o بارگزاری تصویر مدارک 

o خود )جهت عودت وجه بستانکار بعد از پایان نمایشگاه( و شماره شبا  ورود مشخصات حساب بانکی 

o این بخش را انجام . )همواره میتوان با ورود به سایت تغییرات ورود مشخصات و عکس حداقل دو نفر از غرفه داران

 داد.(

o مشاهده پیش فاکتور 

o  می باشد به صورت آنالین فقط پرداخت پیش فاکتور : پرداخت. 
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