
 صنعت ساختمان نمایشگاه بین المللی شانزدهمین
 ، آسانسورکاشی و سرامیکدرب، پنجره،  تاسیسات ساختمان، 

  وابسته صنایعتجهیزات و          
                                                                1397ماه  اردیبهشت 19 -22                                گرگان –ایران 

 
 

 APPLICATION FORM                                                                                                                               فرم ثبت نام

 :COMPANY NAME  نام واحد:

  زمینه فعالیت:
 
 

ACTIVITY: 

 آدرس:

 
ADDRESS: 

 :TEL تلفن:

 :FAX فکس:

 :COMPANY DIRECTOR   نام مدیر عامل:

 :PERSON CONTACT نام مسئول غرفه:

 کد اقتصادي یا شناسه ملی: ایمیل:

 وب سایت:
 

  :(موبایل) شماره تماس در مواقع ضروري
 

 

 نمایشگاهی خورشیدشرکت 
 

صـنعت سـاختمان،   شـانزدهمین نمایشـگاه   مـل از شـرایط   با آگـاهی کا ...... ................................. ....... مدیر واحد.........ینجانب ............ا
درخواست فضاي نمایشی  )( به پیوست گرگان  -ایران  صنایع وابستهکاشی و سرامیک، آسانسور و درب ، پنجره، ساختمان، تاسیسات 

طی چک بانکی / حواله بـانکی بـه شـماره    ریال   ..........................متر مربع را دارم. و کل هزینه جمعاً به مبلغ .................. غرفه به متراژ 
و رسید آن بـه ضـمیمه    منظور نزد بانک ملت به نام علیرضا پیله ور 6104-3379-0644-6875یا شماره کارت  3341087247حساب 

لیه مقررات و ضوابطی که از سوي برگزار کننده در چهارچوب قوانین مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و باشد. ضمناً ک فرم درخواست می
 باشد. تنظیم گردد مورد قبول اینجانب می
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 www.khorshidfair.com                                                                خیـابـان ، بـلوار فـردوس اي دـابتتـهران،  آدرس:
  khorshidfair@gmail.com                                                               5واحد 2طبقه ،36پالك ، خیابان اعتمادیان، ولیعصر

 Telegram:@khorshidfair                                                              021-43852481فکس:   021-44953036-39: نتلف

 

 



 

 صنعت ساختمان تاسیساتنمایشگاه بین المللی  شانزدهمین
  کاشی و سرامیک، آسانسور درب، پنجره، ساختمان،

 صنایع وابستهتجهیزات و 
 1397ماه  اردیبهشت 19-22                                                                      گرگان –ایران 

 هزینه اجاره غرفه
 

 (علی الحساب) %  ارزش افزوده9 + لریا 000/400/1هزینه فضاي نمایشی هر متر مربع و  متر مربع  12هاي داخل سالن  متراژ غرفهحداقل * 
 شرایط ثبت نام

ه اشتباه مسئولیتی در قبال بروز هرگونخورشید شرکت نمایشگاهی  تکمیل فرم ثبت نام و مهر و امضاء بر روي آن الزامی است. در صورت عدم تکمیل فرم،
    درج مشخصات  در فرمها و کتاب نمایشگاه نخواهد داشت. در ضمن برگزار کننده در رد یا قبول درخواستها اختیار تام دارد.

 % از هزینه غرفه را در هنگام ثبت نام به حساب برگزار کننده واریز نماید. ارسال فرم، بدون واریز وجـه هیچگونـه  50مشارکت کننده می بایست حداقل  -1
در صورت کنسل نمودن قـرارداد (هـر زمـانی پـس از     غرفه به مشارکت کننده ایجاد نمی نماید. اجاره الزامی را براي شرکت نمایشگاهی خورشید جهت

هـر   روز قبل از آغاز نمایشگاه تحت 20رکت کننده حداکثر تا اشمهمچنین چنانچه انعقاد آن)، هیچ گونه وجهی به مشارکت کننده مسترد نخواهد شد و 
% از مبلغ کل قرارداد نیـز بـه عنـوان جریمه(عـدم     30عنوان اقدام به انصراف از شرکت در نمایشگاه نماید، می بایست عالوه بر واریز کل مبلغ قرارداد 

 جایگزینی) به حساب برگزار کننده واریز نماید.

 ارد.ند به غیر ی خورشیدنمایشگاهشرکت شرکت کننده حق واگذاري غرفه را، بدون اطالع  -2

 شود. هاي نمایشگاهی در تاریخهاي یاد شده در جدول زمانبندي، تحویل و مجوز غرفه آرایی در روز افتتاحیه نمایشگاه داده نمی غرفه -3

بایسـتی   ،به اجراي غرفـه خـود سـاز   اقدام و یا  سانتیمتر) 50متر و  2مشارکت کنندگان در صورت غرفه آرائی با ارتفاع بیش از حد استاندارد ( -4
اقدام  خورشیدروز قبل از شروع نمایشگاه نسبت به اخذ تأییدیه نقشه غرفه آرائی خود از مدیریت نمایشگاه و شرکت نمایشگاهی  30ل تا حداق

  نمایند.
 24گردد. بدیهی است پس از پایان نمایشگاه غرفه گذار موظف است تـا   در صورت اقدام به غرفه آرایی، چک تخلیه از غرفه آرا دریافت می -5

 ت نسبت به تخلیه غرفه اقدام نمایند در غیر این صورت هزینه تخلیه غرفه از محل چک قابل دریافت خواهد بود.ساع

روز قبل از برگزاري نمایشگاه مراتب را  20بایست تا  بندي ندارند و یا کاالهاي آنها سنگین بوده می شرکتهایی که نیاز به سر کتیبه و غرفه -6
 هیچ مسئولیتی در قبال غرفه و ورود کاالهاي شرکت فوق نخواهد داشت. خورشیداعالم فرمایند. در غیر اینصورت شرکت نمایشگاهی 

 موظفند کلیه کاال ها و اجناس موجود در غرفه خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند.  شرکت کنندگان -7

شرکت نمایشگاهی خورشید هیچگونه مسئولیتی در قبال از کار افتادن سیستمهاي الکتریکی غرفه داران بعلت قطع و یا نوسان برق شـهر   -8
همچنین عواقب ناشی از نداشتن گواهی استاندارد بر  اقدام نماید.  UPSفظ ونداشته و شرکت کننده باید راسا نسبت به تهیه دستگاههاي محا

 .عهده شرکت کننده می باشد و شرکت خورشید هیچ مسئولیتی را در این خصوص نمی پذیرد
ل نماینـد.  روز قبل از شروع نمایشگاه به معاونت اجرایی ارسا10درخواست مکتوب خود را حداکثر  نمتقاضیان برق سه فاز و انشعابات آ -9

 پس از بررسی فنی در صورت وجود زیر ساخت الزم براي ارائه خدمات مذکور، فاکتور صورتحساب صادر خواهد شد.

مسئولیت نگهداري کاالها از هنگام ورود کاال تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده مشـارکت   -10
    گلسـتان  نمایشگاه بـین المللـی  ت کار و پلمپ سالنها مسئولیت حفظ اموال در سالن هاي سر پوشیده به عهده کنندگان است و پس از ساع

دقیقه قبل از ساعت شروع نمایشگاه در زمان فک پلمـپ سـالنها در    30می باشد. لذا کلیه مسئولین غرفه ها موظفند خود و یا نماینده آنان 
 ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد. محل حضور داشته باشند. هرگونه عواقب

 راهرو ها و فضاي عمومی نمایشگاه بعهده برگزار کننده و نظافت داخل غرفه ها پس از تحویل بعهده متقاضی می باشد.نظافت  -11

 کار پرسنل سالن باشد، ممنوع است. هاي دیگر و موجب اخالل در پخش هرگونه اصوات بلند و ناهنجار که باعث ایجاد مزاحمت براي غرفه -12

         شرکت کنندگان مجاز به فروش کاالهاي نمایشی خود بـه صـورت پراکنـده نیسـتند. و مسـئولیت کلیـه قـرارداد هـاي منعقـده بـر عهـده            -13
 شرکت کننده می باشد.

  باشد. حفظ و رعایت شئونات و پوشش اسالمی براي خانمها و آقایان الزامی می -14

 مهر و امضاء                                      تاریخ        
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