
 ودرو مشهدـهجدهمين نمايشگاه بين المللي خ 
IRAN MOTOR SHOW 2018  

  Aug. 2018 -30 July 3/   ١٣٩٧مردادماه  ١٢الي  ٨
  

  مشخصات متقاضي
  از اطالعات فارسي و انگليسي مندرج در ذيل در كليه مراحل نمايشگاه استفاده خواهد شد

  : COMPANY NAME  :نام شركت

  مدير عامل :
  *كدملي:

 : ACTIVITY زمينه فعاليت :  د اقتصادي شركت :*ك

  تلفن : 

  :فكس 

  آدرس :
 

ADDRESS : 

  ام االختيار:تنام نماينده 

 تلفن همراه:

Website: 

E-mail:  

 برنامه زمان بندي نمايشگاه  ليست قيمت  فضاهاي  نمايشگاهي براي هر متر مربع   (مبالغ به ريال)

  ) دهبدون ارزش افزو ( مبلـغ فضـا
 ساعت بازديد

واگذاري فضا جهت 
 غرفه سازي

با  واگذاري غرفه
تجهيزات 
 نمايشگاهي

 تخليه غرفه
  ٠٠٠/٦٥٠/١  اـسالنهداخل 

 ١٣/٠٥/٩٧ ٠٧/٠٥/٩٧ ٠٤/٠٥/٩٧ ٢٢الي  ١٦  ٠٠٠/٥٠٠/١  فضاي باز

 "شرايط و مقررات نمايشگاهي" 

و  ريال صادر ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ پيمانكار ساخت غرفه بايستي يك فقره چك تخليه به مبلغ - ١
 تحويل ستاد برگزاري نموده  و رسيد آن را تا زمان تخليه نزد خود نگهداري نمايد

                متر ميباشد. در صورت ساخت  ٣حداكثر ارتفاع مجاز غرفه سازي در نمايشگاه  - ٢
  طبقه اخذ تاييديه سازمان نظام مهندسي الزامي ميباشد. ٢غرفه 

ط در صورت تسويه حساب كامل امكان پذير و نياز به اخذ برگه تسويه فقه تحويل غرف - ٣
  .حساب از ستاد برگزاري نمايشگاه ميباشد

  دقيقه قبل از شروع و پس از خاتمه  ٣٠در ايام برگزاري ميبايست  مسئولين غرفه - ٤
 هاي خود حضور داشته باشند. در طول اين مدت و ساعاتساعت كاري نمايشگاه در غرفه

كاري نمايشگاه امنيت داخل غرفه به عهده مشاركت كننده بوده و نمايشگاه هيچگونه 
  ها در طول مدت فوق نخواهد داشت.مسئوليتي در قبال امنيت داخل غرفه

مشاركت كننده حق واگذاري غرفه به غير را ندارد . در صورت مشاهده از فعاليت غرفه  - ٥
    جلوگيري به عمل خواهد آمد.

فاده از غرفه هاي خود ساز ( غير از سازه هاي نمايشگاهي ) مشمول مقررات خاص است - ٦
 بوده كه پيمانكار ساخت غرفه موظف به رعايت آن مي باشد.

  

اي پيمانكار ساخت طي نامه سازي ، مشاركت كننده ميبايستدر صورت اقدام به غرفه - ٧
روز  ١٥ي را تا بايستي كليه نقشه هاي غرفه ساز غرفه را معرفي نمايد و پيمانكار مذكور

 به ستاد برگزاري ارائه نمايد.قبل از نمايشگاه 
   الزاميست. رعايت شئونات اسالمي براي افراد داخل غرفه - ٨
اي خوداقدامي ننمايد ، نمايشگاه دراين درصورتيكه غرفه دار نسبت به پوشش بيمه - ٩

          اهد داشت.  خصوص هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخو
نسبت به صبح  ٩ساعت  ١٣/٠٥/٩٧كليه مشاركت كنندگان موظف هستند در روز  - ١٠

از  هزينه هاي آن تخليه غرفه خود اقدام نموده در غير اينصورت غرفه تخريب و تخليه و
    محل چك تخليه تامين خواهد شد.

هيچگونه وجهي در صورت انصراف يا عدم حضور در نمايشگاه به هر دليلي   - ١١

  كننده استرداد نمي گردد. مشاركتبه 
  

    

ه بدين نماينده تام االختيار شركت ...................................................... با آگاهي كامل از شرايط و مقررات جاري نمايشگا ......................... مدير/اينجانب ..........................
                       را داشته  □بدون سازه نمايشگاهي (غرفه سازي)  □ه تقاضاي ............. مترمربع در سالن ..................... به صورت با سازه و تجهيزات نمايشگاهي وسيل

را نموده كه روز قبل از شروع نمايشگاه  ٢٠قبل و الباقي  يك ماه %٢٥عهد پرداخت هزينه مشاركت ( با احتساب ارزش افزوده) در زمان انعقاد قرارداد و ت %٥٠و 
                 ) بهشتي تهران(شعبه  ملتنزد بانك  ٨٩IR ٠١٢٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٨١٦٨ ١٨٢٨ ٣٦به شماره شبا  ٨١٦٨١٨٢٨٣٦واله بانكي به حساب حطي 
  د.  مي گردفكس  ٠٢١-٥٤٥١٢طه را به شماره واريز و تصوير اعالميه بانكي مربو ايده تجارت هرمسشركت به نام 

  

                     ز تكميل، فرم ثبت نام و تصوير فيش واريز وجه را به آدرس الطفا پس 

  فرماييد. ارسال info@hermesbi.comايميل 
  

  امضـا و مهر شركت

 


