
     
                                               

 

 
 

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

 آلات بهداشتی و شیر چینی سنگهای تزئینی ،،  ششمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک و  پنجره  و ماشین آلات وابسته

  9396ماه  اردیبهشت  9لغایت  6
 مدیـرعامـل محتـرم شرکـت

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،تجهیزات ، تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ، دومین نمایشگاه تخصصی  با سلام، احتراماً باستحضارمي رساند 

گاههای بین توسط شرکت نمایشـسنگهای تزئینی ، چینی و شیر آلات بهداشتیدرب و پنجره  و ماشین آلات وابسته و ششمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک  ، 

آق قلا، روبروی فرودگاه بین المللي گرگان برگـزار مي شــود. لـذا  -درگرگان، بزرگراه گرگان 9396اردیبهشت ماه  9لغایت  6المللي استان گلـستان از تاریخ 

صـورت تمایـل دستـور فرمایند فرم مشـارکت )قرارداد ( پیوست را به طور کامل و خوانا، تکمیل  مستدعي است، براسـاس شرایـط و مقـررات ذیل و در

 و همراه با سایر مدارک ارسال نمایند.
 مـدارک موردنیـاز جهت ثبـت نام :

 تکمیل فرم درخواست مشارکت )مهر و امضاء شده ( و ارسال اصل فرم تا تاریخ مقرر در فرم ثبت نام. -

  -فیش بانکي وجه واریزی   -ای تولیدی : مدارک ثبت شرکت)آخرین روزنامه رسمي( شامل پروانه تولید یا بهره برداری وگواهي استاندارد و... واحده  -

                                      مسئول غرفه               3× 4یک قطعه عکس  -واحدهای تجاری : مدارک ثبت شرکت)آخرین روزنامه رسمي( ،کارت بازرگاني و .. 

 شرایـط ثبـت نام :

اشد. بفروش کالا در نمایشگاه مجاز نمی مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومي شرکت نمایشگاه های بین المللي استان گلستان مي باشد.- 

 الزامي است. () رعایت حجاب و شئونات اسلامي برابر دستورالعمل اداره نظارت بر اماکن عمومي 

بایست انصراف پس ازثبت نام  متقاضي می مي باشد و در صورت ثبت نام قطعي تنظیم و ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله پذیرش در نمایشگـاه و -

و وجه واریزی مسترد نبوده  معادل وجه تعیین شده را بجهت عدم حضور به نمایشگاه پرداخت نماید و اعلام انصراف پس از ثبت نام و واریز وجه پذیرفته

نعت از و مما نمي گردد ، مضافاً اینکه بجهت ضرر و زیان ناشي از عدم حضور و خالي ماندن غرفه که موجبات بي نظمي و افت کیفیت سالن نمایشگاه گردیده

بلغ غرفه بعنوان ضرر و زیان تعیین و مي بایست ظرف از مبلغ اصلي باضافه م %05ثبت نام سایر متقاضیان با توجه به ثبت نام اولیه مشارکت کننده معادل

 ساعت ازآغازو شروع بکار نمایشگاه نسبت به کارسازی  مبلغ مذکور به حساب نمایشگاه اقدام نمایند . ضمناً یک فقره چک بابت جبران ضرر و 44حداکثر 

حضور قابلیت وصول داشته و هیچگونه اعتراضي از ناحیه متقاضي در زیان و عدم حضور پس از ثبت نام به شرکت سپرده گردیده که صرفاً در صورت عدم 

              این خصوص پذیرفته نمي باشد .  

قبل از  همشارکت کننده میتواند با رعایت شرایط ومقررات نمایشگاه بین الملي استان گلستان واخذ موافقت نسبت به غرفه سازی اقدام وحداقل دو هفت -

مذکور طرح سه بعدی به همراه ابعاد ومصالح مورد مصرف را به ستاد اجرایي شرکت نمایشگاههای بین المللي استان گلستان ارائه و نام برگزاری نمایشگاه 

مه تخریب امجری بمنظور تایید صلاحیت غرفه ساز ویک نسخه از تصویر قرارداد ساخت غرفه با غرفه ساز جهت بررسي و تایید وهمچنین تکمیل  فرم تعهد ن

د. حویل نماینو تخلیه غرفه ساخته شده به همراه ضمانت های لازمه و رعایت سایر شرایط غرفه سازی پس از تایید را بمنظور اجرای طرح به ستاد اجرائي ت

 ( 0و شرایط غرفه سازی طبق فرم پیوست  تعهد نامه)فرم 

به نمایشگاه و حداقل سه روز پس از اتمام نمایشگاه، بیمه کامل نمایند و در مشارکت کنندگان محترم ملزم هستند کالاهای نمایشي خود را قبل از ورود -

 صورت بروز هرگونه حادثه ای شرکت نمایشگاههای بین المللي استان گلستان هیچگونه مسئولیتي ندارد. 

اجرایي شـرکت نمایشگـاههای بین المللي استان جانمایي غرفه ها براساس اولویت ثبت نام و سایر شرایط زون بندی گـروهـهای کالایي به عهده ستاد 

ها در  هساعت قبل از تاریـخ افتـتاح کالای خود را ارسال نمایند و خـروج کالا و جمع آوری غرف 44باید مشارکت کنندگان و غرفه دارانگلستان مي باشد.

 مي باشد. بعد از اخذ رسید تسویه حساب از دفتر شرکت امکان پذیر  0331اردیبهشت ماه  05روز
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 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITION Co.        

21/21/2931 تاریخ:          

/ن31- 929 شماره :         

دارد.:پیوست            

 به نام خدا                   

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان                                

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITION Co        



     
                                               

 

 
                  

 غرفه به شخص ثالث حقیقي و یا حقوقي  نمي باشد . متقاضي پس از ثبت نام تحت هیچ شرایطي مجاز به واگذاری -

ویا با شماره همراه  331الي  333داخلي  500-34145114با شماره تلفن  و کسب اطلاعات بیشتر در صورت نیاز به اقلام و امکانات اضافه

 تماس حاصل فرمایید.  53353343353و  53353343354شرکت بشماره های 
با هماهنگي لازم یک هفته قبل از تاریخ برگزاری اقدام شود و هزینه برق مصرفي اضافي از مشارکت کننده براساس تعرفه شرکت  در صورت نیاز به برق اضافه

 نمایشگاههای بین المللي استان گلستان اخذ مي گردد.

 هزیـنه ثبـت نام :

دو عدد صندلي، یک عدد میز و نوشته سردرب به ازای هر متر مربع غرفه های سالن سر پوشیده مجهز به پانلهای اطراف، روشنایي، پریز برق، کف موکت، 

 مي باشد .( 3مترمربع و متراژ اضافي مضربي از  04) حداقل متراژ غرفه ریال  555/055/0

 قیمت کف سالن محاسبه مي گردد. %10غرفه هایي که بصورت دو طبقه اجرا مي شوند مساحت طبقه دوم معادل 

 دلار آمریکا مي باشد.  000مبلغ قابل پرداخت جهت اجاره غرفه  برای شرکت ها و نمایندگي شرکت های خارجي به ازای هر متر مربع 

 کلیه کسورات قانوني به عهده مشارکت کننده مي باشد و مبلغ غرفه به صورت خالص محاسبه گردیده است. 

 اضافه و اخذ مي گردد.  لیات بر ارزش افزودهما 0331طبق تعرفه سال به مبلغ قرارداد ثبت نام 
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 F201/00کد مدرک:   فرم مشارکت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

 6از 6شماره صفحه:  9/0/99تاریخ آخرین ویرایش:  9/0/99تاریخ تصویب: 

 

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITION Co.        

21/21/2931 تاریخ:          

/ن31- 929 شماره :           

2:پیوست            

 به نام خدا                   

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان                                

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITION Co        



     
                                               

 

 
 

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

 پنجره  و ماشین آلات وابسته و ششمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک  ، سنگهای تزئینی ، چینی و شیر آلات بهداشتی

 9396اردیبهشت ماه  9لغایت  6

 

صورتحساب رسمی و کتاب راهنمای نمایشگاه درج خواهد شد. لذا استدعا دارد در تکمیل این فرم نهایت دقت را مبذول نمایند.  ه : اطلاعات این فرم عیناً درـتـوج

 میباشد. 69/96/9399فرمهای ناقص و بدون امضاء فاقد اعتبار می باشد. آخرین مهلت ثبت نام قطعی

 نام سردرب غـرفه ( :نام شرکـت / مؤسـسه ) 

 زمینه فعالـیت :

Web Site : E-Mail : 

 نشـاني : 

 تلفـن :                                                                                        دورنگار : 

 ......................: شماره ثبت .............................................: کدپستي........... ..............:..................شناسه ملي...... ....:..................................... کد اقتصادی
 

 

................................................. با آگاهي از اینجانب .................................................................... نماینده تام الاختیار /مدیرعامل شرکت.............

، تقاضای شرکت در نمایشگاه 04/05/0330/ ن مورخ30 -304قوانین و مقررات نمایشگاه و مطالعه کامل شرایط ثبت نام ارسالي به شماره 

 فوق الذکررا دارم. 

 غرفه سازی توسط مشارکت کننده         استفاده از پانل پارتیشن استاندارد نمایشگاهي 

......................................... ریال که به رقم فوق و به مبلغ غرفه در سالن مسقف/ غرفه در فضای باز:  به متراژ......................... مترمربع، به مبلغ 

مالیات بر ارزش افزوده اضافه و اخذ مي گردد وکل هزینه جمعاً به مبلغ .................................ریال طي  0331قرارداد ثبت نام طبق تعرفه سال 

نزد بانک ملت شعبه  4130435304..................... مورخ ............................. به حساب شماره حواله / فیش بانکي به شماره ................

نزد بانک سامان شعبه گرگان و یا حسابهای ارزی  3440-444-440505-0و یا به حساب شماره  4/0000ولیعصرگرگان کد 

ه صادرات ایران شعبه گرگان بنام شرکت نمایشگاههای بین المللي استان )یورو (بانک توسع 5355543434340)دلار( و  5355543433504

 گلستان پرداخت گردیده و اصل آن به همراه سایرمدارک ضمیمه میباشد.

 کلیه کسورات قانوني به عهده مشارکت کننده مي باشد و مبلغ غرفه به صورت خالص محاسبه گردیده است. 

 مالیات بر ارزش افزوده اضافه و اخذ مي گردد.  0331ال به مبلغ قرارداد ثبت نام طبق تعرفه س

میباشد .بدیهی است عدم ارسال این فرم بمنزله انصراف از مشارکت  69/96/99آخرین مهلت ارسال اصل فرم درخواست مشارکت )تکمیل شده ( 

  .محسوب میگردد

 صحت کلیه موارد مندرج در فرم را تأییـدمي نمایم..................................................  مدیرعامل شرکت.................................................... اینجانب

 

 

 متقاضـیشرکت  و امـضا  مهر                                              برگزار کنندهمهر و امـضا                                                         مسئول ثبت نام:
 تاریخ:                                                                          تاریخ:                                                         تاریخ:                                           

 

 

 

 www . golestanexpo .i  490-  36634663آق قلا  ، روبروی فرودگاه بین المللی گرگان ،  نمایشگاه بین المللی استان گلستان  تلفکس: _آدرس : گرگان  ،  بزرگراه گرگان  

 F202/00کد مدرک:   ثبت نام  فرم  بین المللی استان گلستانشرکت نمایشگاه های 

 1از  9شماره صفحه:  9/0/99تاریخ آخرین ویرایش:  9/0/99تاریخ تصویب: 

 

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITION Co.        

29/21/2931 تاریخ:          

/ن31- 923 شماره :           

1:پیوست            

 به نام خدا                   

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان                                

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITION Co        

 
 


