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 كنندگان ريالي(نام )ويژه شركتثبت -1فرم
 ............................................................................................................................................................................../ انگليسی(ی)فارس كنندهنام شركت/مؤسسه شركت

 .....................................................شماره ثبت شركت .................................................................كد پستی......................................................................زمينه فعاليت

 .........................................................................................................قمی ر 12كد اقتصادي  ...................................................................................شناسه ملی شركت 

 ........................................................................................................................................................................................................................................نشانی دفتر مركزي

 ..........................................................................................................................فاكس ...........................................................................................................................تلفن

 ..............................................................................................................................مدیر عامل ................................................................................................................... نام

 ........................................................................................................... غرفهن همراه........................................................................................................... نام مسئول تلف

 .......................................................................................................................سایتوب.....................................................................................................الكترونيكپست 

 

 مربوطت شركت و اولویت قرارگيري درگروه تخصصی پوشش براساس گروه كاالیی، لطفا براساس زمينه فعاليهاي تحت با توجه به تفكيك سالن

 گذاري فرمائيد:را عالمتهاي زیریكی از گزینه حتما

o سردكن، بخاري، سماور، آبگرمكن، پكيجفریزر، فریزر، كولر، پنكه، آب: یخچال، یخچالحصوالت سرمایشی و گرمایشی )شاملانواع م ،

 شومينه، سيلندرگاز، هيتر و...(.

o دي و...(.ويصوت، رادیو، ديانواع محصوالت صوتی و تصویري )شامل: تلویزیون، ضبط 

o شور و...(.هاي شوینده )شامل: ظرفشویی، لباسشویی، كهنهانواع ماشين 

o  ،شده و...(.قوري، كتري، سيلور، لعابی، آبكاريانواع ظروف )شامل: چينی، كریستال، بلور، تفلون، چدن، نقره، مالمين، سراميك، استيل 

o ظروف نگهداري ، دان و نمكدان، جارو خوري، ادویهها و ابزار آشپزخانه )شامل: قاشق، چنگال، كارد و چاقو، چایخوري و قهوهانواع سرویس

 مواد غذایی، سطل، سبد، نردبان، سينك و...(.

o كن، ميكروفر، مایكروویو، هواپز و...(.پز، باربيكيو، سرخگاز، كبابوپز )شامل: اجاقانواع محصوالت پخت 

o جوش و...(.خياطی، ترازو، قهوهساز، ساعت، چرخگوشت، آسياب، چايگيري، سشوار، چرخسبد محصوالت )شامل: جاروبرقی، اتو، آبميوه 

o زن، سيم و كليد و پریز، بوردهاي تور، جرقهانواع قطعات )شامل: انواع الكتروموتور، كمپرسور، شيركنترل، شيرآالت، ترموكوبل، رگوال

 الكترونيك، هواكش و...(

 متر مربع(  12)حداقل با تجهيزات پيش ساختهغرفه در سالن سرپوشيده و  -1

 باشد.(دو عدد صندلی و كتيبه با نوشته می ك عدد پریز، روشنائی، یك عدد ميز وهاي اطراف، موكت، یپانل شامل ساختهتجهيزات پيش)

 .....مترمربع جمعأ ............................................ریال....راژ مورد نياز................................مت

 متر مربع( 24)حداقل )غرفه خودساز(  1ساخته بند شماره بدون هيچكدام از تجهيزات پيشغرفه در سالن سرپوشيده و  -2

 نياز.....................................مترمربع جمعأ ............................................ریالمتراژ مورد 

 متر مربع( 30)حداقل بدون تجهيزات غرفه در فضاي باز  -3

 ............................................ریال ....................مترمربع جمعامتراژ مورد نياز.................
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  ب متر، الزم است مرات 2در صورت نمایش كاالهاي حجيم و یا نياز ماشين آالت و تجهيزات نمایشی به ابعاد خاص یا با ارتفاع بيش از

 به ستاد اعالم گردد. نام كتباوزن و ابعاد در زمان ثبتجهت هماهنگی الزم با ذكر تعداد،

 ها امكان مشخص كردن كشي در سالنها تقريبي بوده و فقط در هنگام خطدر نقشه سالن ،هاي داخل سالنحل ستونم

 باشد.پذير ميصورت قطعي امكانه ها بوضعيت ستون نسبت به غرفه

  انی كه در داخل غرفه از كنندگلذا از شركت ؛باشدها از لحاظ مسائل ایمنی ممكن نمیشب به غرفهدر با توجه به اینكه تخصيص برق

عمل ه گردد از قبل تمهيدات الزم را در این خصوص بنمایند، تقاضا مینمایند و یا محصوالت فاسدشدنی عرضه مییخچال استفاده می

 آورند.

 

 افزودهماليات بر ارزش %9+.............................نام از بازدیدكنندگان به ازاي هرمترمربع( .......................)متراژ،هزینه ثبت كل هزينه100%

.......... ...........................................طی حواله شماره/چك شماره.........................................................................جمع كل..............................................................مبلغ..

)كد اقتصادي  انجمن صنايع لوازم خانگي ايران.......................در وجه ................................عهده بانك......ه ........ ب.............................مورخ...............

 باشد.( ضميمه فرم درخواست می4111 -5159-1331

وجه  %10ور تا يک ماه قبل از برگزاري نمايشگاه پس از اعالم كتبي شركت كننده و تأييد برگزاركننده در صورت انصراف از حض -

پرداختي كسر و مابقي مسترد مي گردد و در صورت حصول انصراف در كمتر از يک ماه قبل از برگزاري نمايشگاه، هيچ وجهي به 

 شركت كننده مسترد نخواهد گرديد.

تغييرات از  يچ گونهصورت خودساز و انجام هه مجاز به ساخت غرفه ب ،باشدمی متر مربع 24اژ غرفه آنان كمتر از متركنندگانی كه شركت-

ساخته و استفاده از سيستم پيش "نامفرم ثبت 1بند "نبوده و ملزم به انتخاب و... سازي یا تغيير كف غرفه قبيل بازنمودن سردرب غرفه،كف

 باشد.نمایشگاه می

خودساز( ویا در داخل غرفه)اعم از داخل سالن یا فضاي باز( از سازه  و هاينمایند)غرفهنام را انتخاب میفرم ثبت "2بند"كنندگانی كه شركتكليه -

آوري و سازي، جمعهاي اجرائی و طی مراحل اداري مندرج در دستورالعمل و تعهد غرفهنمایند، ملزم به ارائه نقشهو یا تزئينات ویژه استفاده می

 باشند.جهت اخذ مجوز ساخت می - 5تخليه و ارائه فرم تعهد

كننده ملزم به پرداخت هزینه متراژ تحت پوشش شركتطبقه انجام گيرد،  يد از ستاد برگزاري به صورت دوسازي با اخذ تائنانچه اجراي غرفهچ-

 باشد.می "فرم ثبت نام 2بند "طبقه دوم  براساس تعرفه 

به ستاد برگزاري و  08/08/1396عكس منوط به اعالم كتبی مراتب حداكثر تا تاریخ یا بال "2بند "به  "1بند "انتخاب  دردرخواست تغيير -

كنندگانی كه پس از تاریخ یادشده درخواست تغيير باشد. به شركتهاي مرتبط پس از اخذ تائيد از ستاد برگزاري میدرصورت لزوم پرداخت هزینه

 التفاوتی مسترد نخواهد گردید. وجه مابه داشته باشندا ر "2بند"به  "1بند"

يدمان غرف، مالك تسویه و چ ختضمن اینكه متراژ نهایی غرفه پس از پایان عمليات سا ؛باشندالحساب ميه صورت عليكليه مبالغ فوق ب-

هاي آن براساس جانبی دیگر نسبت به پرداخت هزینههاي كنندگان موظفند در صورت افزایش متراژ یا وجود هزینهمشاركت .د بود حساب خواه

 نمایند.هاي مربوط به ستاد برگزاري اقدام تعرفه

 

ضمن دريافت دفترچه اطالعات نمايشگاه فوق، با ..............................................نماينده شركت.......................اينجانب.......................

هاي ين شده توسط شركت سهامي نمايشگاهها تدوو مقررات و شرايط عمومي نمايشگاه مل و پذيرش مفاد دفترچه اطالعات اطالع كا

 نمايم.المللي لوازم خانگي ايران اقدام ميايشگاه بينمن هفدهميننام در نسبت به ثبت ،ي ج.ا.ايرانالمللبين

 

 
 ........................................................................................مهر و امضاء..........................................................تاریخ....................................................سمت متقاضی...................

 

 

 

 


