
 

  
 

  بخش ريالي فرم ثبت نام 
  ، فرآورده ها ، صنایع و ماشین آالت وابستهیروغن ی، دانه ها یخوراک یروغن ها  یالملل نیب شگاهینما

 (خلیخدمات دا ندگان کاال وکنعرضه و نندگانکویژه تولید)
           1396ماه  آذر 10لغايت  7

 : حقیقي اطالعات اشخاص حقوقي /

 : ..................... شماره ثبت: ............................... شناسه ملی: ............................ کد اقتصادی: ............................................  / نام و نام خانوادگیشرکت
 : .............................. دورنگار: ........................... تلفن.............................................................................................................  : .................................................نشانی

 : ....................................................کد پستی: ....................................................................  ه اينترنتیپايگا: ...............................................  پست الکترونیکی
 : ..................................................................................نام نماينده تام االختیار   : ............................................................................................     نام مدير عامل

 : هزينه اجاره غرفه

    مترمربع(    24فضای سرپوشیده بدون تجهیزات )حداقل  ريال 000/700/1هر مترمربع  

    مربع(متر 12فضای سرپوشیده با تجهیزات )حداقل        ريال000/000/2هر متر مربع 
  ( می باشد پارتیشن بندی، پریز برق، نور، میز و صندلی، کتیبه و موکت غرفه )تجهیزات شامل       
   مترمربع( 30)حداقل  بدون تجهیزات غرفه در فضای باز   ريال  000/000/1  هر مترمربع  

 با احتساب علی الحساب هزینه برق مصرفی  می باشد. نرخهای مذکور به ازای هر متر مربع *توضيح:

 : متراژ غرفه درخواستي

 را دارم.در فضای سرپوشیده  (بدون تجهیزات)غرفه مترمربع .... .............. درخواست
 را دارم.در فضای سرپوشیده  (تجهیزات اب)غرفه مترمربع .... ..............درخواست 
 را دارم.غرفه در فضای باز مترمربع .. ................درخواست 

 : زيرگروه  تخصصي

 دانه های روغنی                          روغن های خوراکی     زاتیو تجهآالت  نیماش            صنایع پیشرفته         صنعتی اتوماسیون 

   ای       و مشاوره مهندسی ،خدمات فنی تجهیزات ایمنی و بهداشت            یچاپ و بسته بند                  کنجاله و تفاله و کنسانتره 

 سایر      تامین کنندگان مواد اولیه                            یروغن یکنندگان بذور دانه ها دیتول             طب و درمان 

 محصوالت يا خدماتي

: كه عرضه خواهد شد  

 فارسی: 

 التین: 

 : وه ثبت نامنح

 1396ان ماه ـــــــآب 15خ ــــا تاریـــت را یـــای درخواستــفض اجـاره غــمبلـ ا کلـــــارکت لطفـــدر صورت تمایل به مش 

( نیکا شایستگان تیس) 5022 -2970 – 0002 – 6703و یا شماره کارت  بانک پاسارگاد 268-8100-12187308-1حساب شماره  به 

 ه مهر شرکت( و سایر مدارك الزامی را از طریق تلگرام به شمارهبه همراه فرم تکمیل شده )ممهور ب را تصویر فیش واریزی بانکی وواریز 

 .این شرکت ارسال نمائید. به فرمهای بدون مهر و امضاء ترتیب اثر داده نمی شود به 09129579534

ل و پذيرش کلیه ضمن قبو ،مطالعه شد سیت ستگانيشا کاینو سايت اينترنتی شرکت کلیه اطالعات و مقررات مندرج در پشت و روی اين صفحه 

     شرايط و مقررات، درخواست مشارکت در نمايشگاه را دارم.
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اطالعات و مقررات عمومی مشارکت در نمایشگاه هاخالصه اهم   

ع باشد که توسط برگزار کننده به اطالمی پیام رسا وابسته به شهرداری تهرانمشارکت در نمایشگاه مستلزم رعایت قوانین و مقررات شرکت  -1

 مشارکت کنندگان خواهد رسید.

 دقت فرمائید.تهیه می شود، لطفا در تکمیل این فرم ثبت نام فرم براساس اطالعات ارائه شده در  نظر به اینکه کتاب رسمی نمایشگاه -2

ت نام قطعی الزامی است و ثب کارت ملیو برای اشخاص حقیقی تصویر  روزنامه رسمیجهت حضور در نمایشگاه برای اشخاص حقوقی تصویر  -3

 خواهد بود. مندرج در فرم ثبت نامارسال مدارك  و ، ارائه اصل فیش پرداختیاریز وجهمشارکت کننده منوط به و 

در های تحت پوشش نمایشگاه، برگزار کننده در مورد درخواست سایر متقاضیان حتی در صورت واریز وجـه  در صورت تکمیل و رزرو کامل سالن -4

 لیتی نخواهد داشت.هیچگونه مسئوزمان مقرر 

ابعاد و نظر کارشناسـی واحـد    حجم و جانمایی غرفه ها براساس امکانات فنی سالنها ، زیر گروه مشارکت کننده ، نوع کاالی نمایشی از نظر وزن، -5

 .غرفه های سنوات قبل مالك عمل قرار نخواهد گرفت سابقه حضور در سالن و فنی این شرکت انجام خواهد پذیرفت و

نـزد   ی که فضای بدون تجهیزات درخواست می نمایند و غرفه های خودساز می باشند بایستی تضمین خسارت احتمـالی غرفـه سـازی   متقاضیان -6

 . گرددتضمین به آنها مسترد مینمایند و پس از برگزاری نمایشگاه در صورتی که خسارتی از سوی واحد فنی نمایشگاه اعالم نشد،  مجری ارائه

سازی، آب، برق و سـایر خـدمات مـورد درخواسـت     گیرد. هزینه غرفهفضای باز نمایشی صرفاً به صورت زمین در اختیار مشارکت کننده قرار می -7

 باشد.بعهده متقاضی می

هیـزات را  در صورتی که درخواست اولیه متقاضی فضای نمایشگاهی با تجهیزات باشد ولی به دالیلی بعـداً درخواسـت فضـای نمایشـی بـدون تج      -8

ماه قبـل از شـروع نمایشـگاه مراتـب کتبـًا بـه امـور        نماید، هزینه مشارکت بر اساس غرفه با تجهیزات محاسبه خواهد شد. مگر آنکه حداقل یك

نمایشگاهی شرکت برگزار کننده اطالع داده شود. )تجهیزات غرفه عبارتند از موکت، پنل بندی، کتیبـه غرفـه، روشـنایی و یـك میـز و دو عـدد       

 متری( 12صندلی به ازای هر غرفه 

روز قبـل از   30بایـد حـداک ر   نام نموده و خود راساً اقدام به ساخت و ساز غرفـه خواهنـد نمـود، مـی    متقاضیانی که فضای بدون تجهیزات ثبت  -9

کننده ارایه و تاییدیـه دریافـت    ( به برگزار100/1( و پالن )مقیاس 100/1سازی را به هر سه صورت: پرسپکتیو، نما)مقیاس افتتاحیه، نقشه غرفه

 وجه صادر نخواهد شد.و ساز به هیچنمایند در غیر اینصورت و پس از تاریخ مقرر،  مجوز ساخت 

روز قبل از برگزاری نمایشگاه کتبا اعالم انصـرا    45متقاضیانی که مدارك خود را تکمیل و هزینه غرفه را واریز نموده اند چنانچه  تا   انصراف: -10

وجه واریزی کسر و الباقی مسترد و در صـورت   %50روز قبل از برگزاری  25کلیه وجوه واریزی آنها مسترد خواهد شد. در صورت انصرا   نمایند

درصد وجه واریزی کسر و الباقی مسترد و از آن تاریخ به بعد و در طول برگـزاری نمایشـگاه    %80روز تا یك هفته قبل از برگزاری  25انصرا  از 

 وجهی بابت انصرا  و یا عدم حضور در نمایشگاه مسترد نخواهد شد. هیچگونه

 های نمایشگاهی است )بر اساس پالن ارائه شده(.ها مشمول پرداخت هزینهمتراژ ساخت و ساز غرفه در طبقه دوم فضای نمایشی غرفه 50% -11

اصی مجاز است. حضور بیش از یـك شـرکت در غرفـه غیـر     صرفاً عرضه و نمایش کاال و خدماتی که در فرم ثبت نام درج گردیده در غرفه اختص -12

باشد. در صورت عدم رعایـت موضـوع از فعالیـت    مجاز بوده و نمایش و عرضه سایر کاالها و خدماتی که در فرم ثبت نام درج نگردیده ممنوع می

 غرفه در نمایشگاه توسط برگزار کننده جلوگیری خواهد شد.

و یا پوستر، کاتالوگ ، بروشور ، کارت ویزیت ، بنر و سایر اقالم تبلیغاتی که در آنها کاال و یا نـام شـرکت    عرضه و نمایش انواع محصوالت خارجی -13

 ممنوعیتی ندارد.های خارجی تحت عنوان نمایندگی تبلیغ شده است برای شرکت هایی 

رگزاری نمایشگاه گردد، فورس مـاژور تلقـی و وجـوه    بروز هرگونه حادثه و یا عاملی که جلوگیری آن از عهده مجری خارج بوده و منجر به عدم ب -14

 های عملیاتی و غیرقابل برگشت انجام شده، محاسبه و مسترد خواهد شد.پرداختی مشارکت کنندگان پس از کسر هزینه

ی و کارکرد بر عهده اندازهای نصب، راهپس از تایید فرم درخواست متقاضی، پیگیری اخذ انشعاب آب، برق سه فاز و خط تلفن و همچنین هزینه -15

 باشد.مشارکت کننده می

برق متعار  و استاندارد به غرفه ها تخصیص داده خواهد شد. لذا مشارکت کنندگان مجاز به سیم کشی مستقیم از بـرق تابلوهـای سـالن نمـی      -16

غیرمجاز از بـرق بـوده و در آن مـورد     باشند و در اینگونه موارد در صورت بروز حادثه، مشارکت کننده مسئول خطرات احتمالی ناشی از استفاده

 پاسخگو خواهد بود.

هـای  براساس قوانین کشوری ، رعایت شئون و حجاب اسالمی در تمامی مراحل برپایی نمایشگاه به طور موکد الزامـی اسـت و از فعالیـت غرفـه      -17

 متخلف جلوگیری خواهد شد.

 ت این شرکت قابل رویت است، توسط مشارکت کنندگان الزامی است.این برگه و اطالعات تکمیلی که در سای رعایت شرایط مندرج در -18
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 فرم استرداد وجه

یروغن ی، دانه ها یخوراک یروغن ها  یالملل نیب شگاهینما  

 November 2017 25 - 22     1396آذر ماه  4لغایت  1

 مشارکت کننده محترم

 باسالم،

اینکه در پایان نمایشگاه الزم است وجوه بستانکاری احتمالی آن شرکت محترم در کوتاهترین زمان به  با عنایت احتراماً،

 ممکن به حساب بانکی مشارکت کننده واریز گردد، لذا خواهشمند است فرم ذیل را به دقت مطالعه و تکمیل فرمائید.

)اعم از سپرده غرفه سازی، مابه التفاوت  بدیهی است در صورت بستانکاری در پایان نمایشگاه کلیه وجوه بستانکاری

به حساب بانکی که در ذیل اعالم می فرمائید واریز خواهد شد و مسئولیت ناشی از اشتباهات  هزینه اجاره غرفه و...(

 احتمالی بعهده آن شرکت محترم می باشد.
 

 با تشکر

 نیکا شايستگان تیسشرکت 
 

 

 است.( دقت تکمیل فرمائید. )تکمیل کلیه موارد الزامیلطفاً فرم زير را به طور کامل و با  -*مهم
 

 نام شرکت

 )مشارکت کننده(
 

  نام بانک

  نام صاحب حساب

  شماره حساب

 شماره شبا  حساب

 

  نام و کد شعبه

  مهر و امضاء

  تلفن تماس
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