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  تبریز المللی بین نمایشگاه

 مربوط مقررات فرم در مندرج موارد کلیه ..................................  شرکت االختیارتام عامل/نمایندهمدیر ............................... اینجانب

 المللـی بین نمایشگاه مینیک و بیست شرایط از کامل آگاهی با اینک و باشممی آنها انجام به متعهد و دهنمو مطالعه را نمایشگاه به

   بنديغرفه با مترمربع ............... متراژ به غرفه نمایشی فضاي درخواست تبریز - ایران تهویه سیستمهاي و برودتی حرارتی،

 سـالن  در خـود  غرفـه  محـل  انتخـاب  از کامـل  آگـاهی  بـا  و شـته دا را مترمربع ............ متراژ به باز فضاي ،  بنديغرفه بدون

 مبلـغ  بـه  جمعـاً  افـزوده  ارزش احتساب با مشارکت هزینه کل ضمن در داشت نخواهم را اعتراض هیچگونه حق ...........................

 و مقـررات  کلیـه  ضمناً .میباشد درخواست فرم ضمیمه به آن رسید و ریزوا بانکی حواله بانکی/ چک طی ریال .............................

 قبـول  مـورد  گردد تنظیم و تهیه ایران تجارت توسعه سازمان قوانین چهارچوب در نمایشگاه برگزارکننده سوي از که ضوابطی

 اخذ اینصورت غیر در نگذارم نمایش به غرفه داخل در را کشور از خارج ساخت اجناس هیچگونه میگردم متعهد و بوده اینجانب

 از انصـراف  صـورت  در و نمـود  خـواهم  پرداخـت  ارزي تعرفـه  بـا  را غرفـه  هزینـه  و بـود  خواهد الزامی نمایشگاه کتبی موافقت

  بود. نخواهد استرداد و مطالبه قابل پرداختی وجوه کل نمایشگاه در مشارکت
  

  

  

  

  امضاء و مهر                                       تاریخ                                                                    
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  غرفه اجاره هزینه

 است. مربع متر 50 باز فضاي و مربع متر 12 سالن داخل هاي غرفه متراژ حداقل 
 ــه ــاي هزین ــی فض ــر نمایش ــع ه ــا مترمرب ــه ب ــديغرف ــال 000/600/1/- بن ــور ری ــالص بط ــت خ ــه اس ــراي ک ــر ب ــه ه ــري 12 غرف ــک مت ــز ی ــخوان می   و پیش
 است. خالص بطور ریال 000/500/1/- بنديغرفه بدون مترمربع هر نمایشی فضاي هزینه     بود. خواهد متعارف روشنایی و صندلی عدد 2
 سـالن  روبـروي  – سـپیدار  بلوار و خالص بطور ریال 000/950/- قالیباف میدان دور خالص بطور ریال 000/050/1/- صنعت میدان دور در مترمربع هر باز فضاي هزینه 

 است. خالص بطور ریال 000/900/- سهند
 9% شد. واخذخواهد محاسبه 97 درسال دارائی وزارت تصویبی نرخ براساس مالیاتی افزودة وارزش میگردد اخذ و اضافه فوق مبلغ به مالیاتی افزودة ارزش 

  مقررات و شرایط 

 وحل در مشخصات درج اشتباه هرگونه بروز قبال در مسئولیتی هیچ نمایشگاه فرم، تکمیل عدم صورت در است. الزامی التین) و (فارسی نام ثبت فرم قسمت دو هر تکمیل -1
  داشت. نخواهد نمایشگاهی

                    نماید. نمی متقاضی براي حقی هیچگونه ایجاد نمایشگاه در مشارکت جهت آمادگی اعالم و گرفت خواهد انجام کامل بطور مشارکت هزینه وصول از پس قطعی نام ثبت -2
  بود. خواهد کسور هرگونه بدون و خالص شده اعالم قیمتهاي ضمناً

  است. کننده شرکت عهده به ها غرفه داخل نظافت -3
 کـاري  سـاعات  و مـدت  ایـن  طـول  در باشـند.  داشـته  حضـور  خود هايغرفه در نمایشگاه کاري ساعت خاتمه از پس و شروع از قبل دقیقه 30 میبایست غرفه مسئولین -4

  داشت. نخواهد فوق مدت طول در هاغرفه داخل امنیت قبال در مسئولیتی هیچگونه نمایشگاه و بوده کننده شرکت دهعه به غرفه داخل امنیت نمایشگاه
  شد. خواهد اخذ کننده شرکت از آید وارد اضافی لوازم و امکانات یا هاغرفه پانلهاي به که زیان و ضرر و دیدگی آسیب هرگونه هزینه -5
  ندارد. نمایشگاه اطالع بدون را، غیر به غرفه واگذاري حق کننده شرکت -6
 از بیش خود غرفه دکوربندي و طراحی به نیاز که شرکتهایی باشد.می سالن) داخل چه و باز فضاي در (چه سانتیمتر 70 و متر 2 آن، آرایش و زنیغرفه جهت مجاز ارتفاع -7

 صـورت  در اسـت  بدیهی نمایند. اقدام نمایشگاه مدیریت از خود آرائی غرفه نقشه تائیدیه اخذ به نسبت نمایشگاه شروع از قبل روز 45 حداکثر میبایست دارند شده ذکر حد

  بود. خواهد متراژ افزایش هزینه پرداخت به موظف کننده شرکت آرایی،غرفه نقشه تایید
 بطور غرفه محل تنظیف جهت ریال 000/000/10/- مبلغ همچنین نماید معرفی را سازغرفه تبلیغاتی شرکت اينامه طی بایستمی شرکت سازي،غرفه به اقدام صورت در -8

  شد. خواهد نمایشگاه ضبط تنظیف، عدم صورت در و عودت مبلغ نمایشگاه نظر با ساعت 24 تا شده تنظیف غرفه تحویل صورت در که دریافت تبلیغاتی شرکت از امانی
 بـا  اولویـت  است بدیهی داشت. نخواهد ادعایی و اعتراض گذار غرفه و نماید استفاده حقیقی و حقوقی افراد تبلیغات از را سقف بلنداي به مجاز ارتفاع میتواند نمایشگاه -9

  شد. خواهد واگذار بغیر اینصورت غیر در میباشد تبلیغاتی پانل زیر دار غرفه
  شد. خواهد دریافت ارزي بصورت نمایند، استفاده خود غرفه محل در خارجی کارخانجات مارك یا و اسم از که کنندگانی مشارکت کلیه از غرفه هزینه -10
  باشد.نمی زمانبندي جدول در شده یاد ساعات غیر در خود نمایشی کاالهاي خروج و ورود به مجاز کننده شرکت -11
  است. ممنوع باشد، سالن پرسنل درکار اخالل موجب دیگرو هايغرفه براي مزاحمت ایجاد باعث بلندوناهنجارکه اصوات هرگونه پخش -12
  نیستند. پراکنده صورت به خود نمایشی کاالهاي فروش به مجاز کنندگان شرکت -13
  میگردد. اخذ غرفه تحویل هنگام که باشدمی گذارغرفه بعهده بیمه هزینه اید.نم اعالم کتباً اي بیمه پوشش جهت را خود کاالئی ارزش میزان میبایست کننده شرکت -14
 داشت. نخواهد رابعهده مسئولیتی هیچگونه خصوص دراین ننماید،نمایشگاه خوداقدامی ايبیمه پوشش به نسبت گذار غرفه درصورتیکه -15
 لوازم فرم قطعی نام ثبت از پس است بدیهی باشد. پذیرمی امکان مربوطه هاي هزینه پرداخت و رمف تکمیل طریق از فقط غرفه اضافی تجهیزات و لوازم هرگونه دریافت -16

  میدارد. محفوظ خود براي را تقاضا رد یا وقبولی حق باقیمانده تقاضاوامکانات دریافت زمانبه باتوجه خواهدشد.نمایشگاه ارسال غرفه اضافی
 بایسـت می امر این به نیاز صورت در باشند،نمی خود غرفۀ داخل در ... و جوایز اهداي کشی،قرعه مسابقه، به مربوط مراسم ههرگون برگزاري به مجاز کنندگان مشارکت -17

  آورند. بعمل نمایشگاه با را الزم هماهنگی قبالً
 مـورد  سازغرفه نمایشگاه در غرفه ساز و ساخت صورت در است متعهدوموظف گذارغرفه و بوده نمایشگاه سوي از منحصراً نمایشگاه سازي غرفه جهت مجوز صدور -18

  نماید. معرفی کتباً نمایشگاه به غرفه، تحویل از قبل روز 20 را نمایشگاه تائید
 از غیـره  و ایمنـی  ردموا تامین جهت زیر مبالغ و نماید. تحویل نمایشگاه به تائید جهت را غرفه از کامل طراحی ایمنی مسائل و مقررات رعایت ضمن میبایست سازغرفه -19

   ندارد. دارغرفه پرداختی وجوه به ارتباطی هیچگونه که میگردد اخذ ساز غرفه
  غرفه. از مترمربع هر براي ریال 000/50/-  سازيغرفه                غرفه. از مترمربع هر براي ریال 000/10/-   کف
  باشد.می کننده مشارکت بعهده عوامل و سازانغرفه داران،غرفه یدکنندگان،بازد به جانی و مالی مسئولیتهاي و وارده خسارات هرگونه -20
  برسد. نمایشگاه کتبی موافقت و تایید به بایستی گردد منتشر نمایشگاه از خارج در ولو باشد نمایشگاه به مربوط که غیره و دعوت کارت پوستر، آگهی، هرگونه چاپ -21
  دارد. نمایشگاه کتبی مجوز اخذ به نیاز اینصورت غیر در بوده نمایشگاه لوگوي و نام و امضا با صرفاً نامه دعوت هرگونه صدور -22
 پاك و تزئین کامالً را خود غرفه »افتتاح روز« نمایشگاه شروع روز 12 ساعت تا و انتقال نمایشگاه به را خود کاالي نمایشگاه شروع از قبل روز یک میبایست داران غرفه -23

  نمود. خواهد سلب خود از را خسارات درخواست حق و ممانعت کامال داران غرفه کاالي ورود از میتواند نمایشگاه اینصورت غیر در نمایند، سازي
 یشـگاه نما و بـود  خواهد مجزا شرکت یا شخص هر غرفه داخل کاالي از و محسوب ضایعاتی کاالي باشند راهرو محدوده در میزان هر به غرفه از خارج در که اجناسی -24

  باشد.نمی نمایشگاه متوجه مسئولیتی و دارد را سالن از خارج به انتقال و برداشت حق
 سیستمها بست و باز«  گردید. خواهد اخذ ریال 000/200/-مبلغ مربع متر هر شود انجام گذارغرفه درخواست بنابه که هرنمایشگاه عادي بنديدرغرفه تغییر هرگونه براي«  
 کـاالي  و بوده ممنوع نمایشگاه به غیر جرثقیل هرگونه ورود و گردید خواهد اقدام نمایشگاه از نمایشگاهی امور توسط داران جرثقیل اتحادیه با جرثقیل به نیاز صورت در 

  بود. خواهد سالن درب تا فقط نمایشگاه خارج از جرثقیل توسط شده حمل
  

  میباشد. کامل حساب تسویه به منوط غرفه تحویل    
  ندارد. اختصاصی و انحصاري سازغرفه هیچگونه نمایشگاه ضمن در      
  بود. خواهد معذور کتبی تعهدات اخذ و هماهنگی بدون سازان غرفه به غرفه تحویل از نمایشگاه  
  اخذ و محاسبه وات برحسب و محسوب اضافی روشنایی غرفهدرداخلپروژکتوریاچراغ هرگونه نصب صورت در و باشدمی سالن سقف از سالنها کلیه روشنایی 

  د.ش خواهد
  میباشد. تعهدات از خارج ماژور فورس شرایط و بود نخواهد تمدید قابل عنوان هیچ به و بوده ارسالی زمانبندي طبق نمایشگاه بازدید ساعات و برگزاري تاریخ  
  نمود. خواهد اقدام نیز باقیمانده وجوه اخذ به نسبت نمایشگاه و شد نخواهد مسترد دریافتی وجوه اهنمایشگ در مشارکت از انصراف صورت در : مهم تذکر  

  دارم. قبول را فوق موارد کلیه مسئولیت و مینمایم امضاء کامل آگاهی با و نموده مطالعه کامالً را فوق مقررات و شرایط کلیه اینجانب
      

  گذارغرفه امضاء و مهر            


