
     
                                               

 

 
 و شرایط غرفه سازی تعهد نامهفرم 

سرمایشی و گرمایشی ، دومین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره  و  پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،تجهیزات ، تاسیسات، سیستمهای

 ماشین آلات وابسته و ششمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک  ، سنگهای تزئینی ، چینی و شیر آلات بهداشتی
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ــبت به اجرای مفاد تعهد نامه و اینجانب........................................ مدیر عامل/ نماینده تام  الاختیار شــرکت ................................................... نس

 رعایت بندهای آن بشرح ذیل متعهد مي گردم :

 ستان. ل( معرفي غرفه ساز و ارسال طرح اولیه غرفه دو هفته قبل ازبرگزاری نمایشگاه بمنظورتایید از طرف نمایشگاه بین المللي استان گ0

 (ارسال تصویر قرارداد في مابین غرفه ساز و مشارکت کننده .4

( چنانچه غرفه ساز مورد تایید نمایشگاه بین المللي استان گلستان نباشد در صورت جلوگیری از فعالیت ایشان توسط نمایشگاه حق هیچگونه 3

 ادعا و اعتراضي را ندارم .

نات نمایشگاه مورد تایید نمایشگاه بین المللي استان گلستان نباشد نسبت به تغییر طرح طبق (  چنانچه طرح ارسالي از نظر فني و امکا4

 نظرات نمایشگاه بین المللي اقدام نمایم.

( معرفي مکتوب تیم غرفه ساز به شرکت نمایشگاههای بین المللي استان گلستان بمنظور هماهنگي های لازم در ورود و خروج بوسیله تیم 0

 کي سایت نمایشگاه .حفاظت فیزی

متر بیشتر از مساحت غرفه پوشانده  0( متعهد مي گردم قبل از شروع عملیات غرفه سازی، کف سالن بوسیله یک لایه نایلون و از هر طرف 1

 و سپس عملیات غرفه سازی را آغاز نمایم.

صورت پذیرد ضمن بررسي طرح توسط نمایشگاه  متر مي باشد و چنانچه طراحي غرفه بصورت دو طبقه 3( ارتفاع مجاز جهت غرفه سازی 0

 گردد. محاسبه و از مشارکت کننده اخذ میقیمت غرفه  %10بین المللي استان گلستان و بعد از تایید اجرای طرح مساحت طبقه دوم معادل 

 ساعت بعد از اتمام نمایشگاه،نسبت به تخریب و جمع آوری غرفه ساخته شده اقدام نمایم. 44( ظرف مدت4

(بدینوسیله متعهد میگردم در زمان ساخت و تخریب و جمع آوری غرفه هیچگونه خساراتي به تجهیزات و امکانات نمایشگاهي از قبیل 3

خسارت به موکت و پانل و پارتیشن، امکانات برق رساني وارد ننمایم و در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن بر اساس تعرفه های 

 تان گلستان اقدام نمایم. نمایشگاه بین المللي اس

 ( از برش کاری و ساخت و ساز در داخل سالن نمایشگاه امتناع ورزیده و کلیه برش کاری و ساخت و ساز در فضای باز صورت مي پذیرد.05

ه بانک............................... به منظور وثیقه جهت (یک فقره چک به مبلغ.................................. ریال به شماره.....................................بعهد00

جبران هرگونه خسارت احتمالي و یا عدم رعایت موارد فوق در اختیار شرکت نمایشگاههای بین المللي استان گلستان قرار گرفت و در صورت 

مي باشد نسبت به تامین و استفاده از وثیقه سپرده بروز خسارت و عدم تخلیه سالن در زمان مقرر، شرکت نمایشگاههای بین المللي مختار 

 شده اقدام نماید و اینجانب هیچگونه حق ادعایي نخواهم داشت.
 

 مشخصات غرفه ساز
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