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 رانيا فاضالب و آب ساتیتاس و آب صنعت الملليبین نمايشگاهمقررات حضور در  قوانین و

(F12)  

 ه:اطالعات برگزارکنند

 ي صنعت آب و برقو جشنواره ها رگزاري نمايشگاه هاستاد ب -زارت نیروروابط عمومی و برگزار کننده:

 شركت راهکار تجارت مديريت كوشا 

 (021) 42917100 فکس :  (021) 42917000 :تلفن

 http://www.watex.ir/ :وب سايت

  sales@watex.ir :ثبت نام خارجي ايمیل  info@watex.ir :ثبت نام داخلي ايمیل

 نحوه ثبت نام

نحوه ثبتت نتام متی توانیتد  به صورت اينترنتی بوده و جهت اطالع از رانيا فاضالب و آب ساتیتاس و آب صنعت المللینبی نمايشگاهثبت نام در 

 نسبت به ارائه درخواست ثبت نام خود اقدام نمايید. مندرج در وب سايت نمايشگاه ضمن مطالعه راهنماي ثبت نام

 . نمايند به انجام كامل مراحل ثبت نام و تکمیل مدارك ثبت نام اقدامكلیه عالقمندان به حضور در نمايشگاه می بايست نسبت  

 باشد:به شرح زير مي پیش ثبت نام مدارك الزم جهت 

 ثبت نام اولیه در وب سايت رسمی نمايشگاه و اخذ شناسه ورود. -1

 رنامته ريتزي وبتبه بندي معاونت ارسال تصوير اسکن شده كارت اقتصادي، پروانه بهره برداري يا رقی می بايست نسبت به واشخاص حق -2

 نظارت راهبردي رياست جمهوري و قوانین و مقررات مهر و امضاء شده )صفحه آخر همین مدرك( اقدام نمايند.

)در  تولید-كسب يا پروانه اشخاص حقیقی می بايست نسبت به ارسال تصوير اسکن شده كارت ملی شخص متقاضی، پروانه بهره برداري

 .قدام نمايندا رگزاريكاتالوگ به دفتر ستاد ب( در سايت و نین و مقررات مهر و امضاء شده )صفحه آخر همین مدركصورت وجود( و قوا

 ندهينما ياجز شركت ه شركت ها )به یتمام يثبت نام برا شیهمزمان با ارسال مدارك پ يارائه اصل كاتالوگ به ستاد برگزار:  1نکته

 است. ی( الزامیخارج

 است. یهمزمان با ارسال كاتالوگ الزام يبت برند و نام تجارارسال ث: 2نکته 

رك ید مداستاد برگزاري پس از بررسی مدارك اولیه ارسال شده توسط متقاضیان و در صورت كامل بودن مدارك نسبت به تاي -3

به  ه ثبت نام ثبت نموده ايدنام اقدام خواهد نمود و مراتب از طريق آدرس پست الکترونیکی كه در هنگام ثبت نام در سامانثبتپیش

 .رسیداطالع متقاضیان خواهد 

ز منتوي اپس از تايید مدارك پیش ثبت نام، متقاضیان میبايست ضمن ورود به سامانه ثبت نتام، نستبت بته ستفارف غرفته و ختدمات  -4

ينتد      نه اعتالم نماد را در ستامامربوطه اقدام نمايند. به منظور جلوگیري از دوباره كاري ، متقاضیان میبايست درخواست هاي قطعی ختو

 )امکان اصالح درخواست ها در شرايط خاص و با تايید ستاد برگزاري امکان پذير میباشد.(

ا توجته بريالی  –رزي نکته : متقاضیان میبايست در انتخاب نوع غرفه درخواستی اعم از غرفه هاي ريالی ، غرفه هاي ارزي يا غرفه هاي ا

ت، انین و مقتررابخش ارزي اقدام نمايند بديهی است ستاد برگزاري ضمن بررسی متقاضیان و با در نظر گترفتن قتوبه قوانین و مقررات 

ز ختود ستلب اراساً نسبت به تايید يا عدم تايید متقاضیان اقدام خواهد نمود و متقاضتیان حتق هرگونته اعتراضتی را در ايتن خصتوص 

 مینمايند.

http://www.watex.ir/
mailto:info@watex.ir
mailto:sales@watex.ir
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ر صتورتی كته دهاي متقاضیان نسبت به تايید يا عدم تايید درخواست ها اقدام خواهتد نمتود ، برگزاري پس از بررسی درخواست ستاد  -5

 نه ثبت نتام ودرخواست متقاضی تايید گردد متقاضی میبايست در زمان بندي مقرر نسبت به پرداخت مبلغ پیش فاكتور صادره در ساما

قتدام نمايتد. اامانه ثبت نام نسبت به ثبت اطالعات پرداختت ختود بر اساس درخواست متقاضی صادر شده است اقدام و با مراجعه به س

یتواند نسبت مهمچنین در صورتی كه درخواست متقاضی تايید نشود اين امر از طريق ايمیل به اطالع متقاضی خواهد رسید و متقاضی 

سبت رت اختیاري نقاضیان میتوانند به صومتبه رفع نواقص يا تغییر درخواست اقدام و مجددا درخواست هاي جديد خود را ارسال نمايد.

 .به سفارف خدمات نمايشگاهی اقدام نمايند كه اين امر در مراحل ثبت نام پیش بینی شده است

فته الزامتی تايیتد درخواستت ستفارف غرروز پتس از  3ارسال تصوير فیش واريزي حداكثر ثبت اطالعات پرداخت در سامانه ثبت نام و  -6

 .(كیلوبايت اسکن و ارسال گردد 250حداكثر   JPGو با فرمت ست خوانا بوده باي.)اين فیش میمیباشد

عته یبايست بتا مراجفضاي ريالی درخواست داده اند مخود، متقاضیانی كه در ثبت نام در سامانه ثبت نام ،  پس از ثبت اطالعات پرداخت -7

د متور متالی ستتاام و بتا همتاهنگی امضتاء تعهتد نامته اقتدا به منوي تعهد نامه ارزي ريالی ضمن دانلود فرم تعهد نامه نسبت به مهر و

توديع چک بته میتزان كتل ارزف ارزي غرفته ختود  و ( نسبت به تعیین رقم چک تضمین 42917121، 42917124و  429171120)

شتبکه  بتهبوده و به حستاب بتانکی آن  متقاضی يا شخص چک تضمین ارزي ريالی میبايست صرفا چک متعلق به شركتاقدام نمايند. 

 . سراسري بانکی متصل باشد و ستاد از پذيرف ساير چک ها معذور میباشد

 مالیات ارزش افزوده x 12,220,000  +9%فرمول چک: متراژ غرفه 

 "مديريت كوشا  راهکار تجارت "و بدون بابت بوده و صرفا در وجه شركت روز اول نمايشگاه تاريخ  هچک تضمین فوق میبايست ب تذکر:

 دد و ستاد از پذيرف ساير چک ها معذور است.صادر گر

لی ک بته امتور متامتقاضیان پس از مهر و امضاء تعهدنامه ارزي ريالی و نیز صدور چک مربوطه میبايست اصل تعهد نامه را به همراه چت -8

ستتان ان، بعد از بوان بوستبلوار فرحزادي، نرسیده به بیمارستان آتیه، خیابان سپهر، خیابآدرس تهران، شهرك غرب،  ستاد برگزاري به 

 ارسال و نسبت به اخذ رسید اقدام نمايند. 1، واحد 6سوم شرقی، پالك 

ضتعیت وايیتد ستتاد ، پس از انجام كلیه مراحل ثبت نام ، ارسال كلیه مدارك، پرداخت هزينه هاي ثبت نام و توديع تضامین الزم  و با ت -9

د را ن ثبت نام خوبديهی است در صورتی كه متقاضیا ،م قطعی تغییر داده خواهد شدثبت نام متقاضیان از حالت پیش ثبت نام به ثبت نا

ام و تقاضیان اقتدبه ساير م ي درخواستی آنانقطعی ننمايند حتی در صورت واريز وجه نیز ستاد برگزاري میتواند نسبت به واگذاري فضا

 .ضی را از خود سلب مینمايداست حق هرگونه اعترامتقاضی مذكور كه ثبت نام خود را قطعی ننموده 

نام خواهد بود و ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتي الزم به ذکر است عدم وصول هر يک از موارد فوق موجب عدم قطعي شدن ثبت

 نام متقاضیان نخواهد داشت.در قبال عواقب ناشي از عدم ثبت

 باشد:خواستي الزامي ميمات درنام انجام موارد زير جهت دريافت به موقع خدپس از قطعي نمودن ثبت 

 

 ت اطالعات شترك پس از قطعی شدن ثبت نام، متقاضیان میبايست مطابق سررسید تاريخ هاي اعالم شده در سامانه ثبت نام ، نسبت به ارسال

است  مايند بديهیم نخود جهت درج در كتاب توانمندي ها و سی دي و وب سايت رسمی نمايشگاه، اسامی غرفه داران، كارت خودرو و .... اقدا

 عتات ايتن قبیتلبه منظور ارائه خدمات با كیفیت مناسب به اطالعاتی كه بعد از سررسید اعتالم شتوند ترتیتب اثتر داده نخواهتد شتد و اطال

 متقاضیان در كتاب ، سی دي و سايت درج نخواهد شد.

 تاد ستاطالعات بته  عات درخواستی را مطابق آخرين مهلت ارسالستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه خدمات به متقاضیانی كه اطال

 ارسال ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت. بديهی است هیچگونه وجهی به اين قبیل متقاضیان عودت نخواهد شد.

 ار استتفاده قتر متورد بطپذيرفته می شود كه عیناً در موضوعات مرت در سامانه كلیه اطالعات شركت كنندگان در نمايشگاه بصورت تايپ شده

اير فرمت هتا و ستاد از پذيرف اطالعات در قالب فکس و س داشت نخواهد مطالب صحت قبال در مسئولیتیخواهند گرفت لذا ستاد برگزاري 

 معذور میباشد. 
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 رانيا فاضالب و آب ساتيتاس و آب صنعت الملليبين نمايشگاهبرگزاري خدمات قابل ارائه توسط ستاد 

 گاهيفضاي نمايش: 

 :)عادي يا خاص( با تجهیزات الف ( فضاي داخل سالن

 باشد.متر مربع می 12حداقل متراژ غرفه ارزي و يا ريالی داخل سالن  -1

 متر  مربع( به شرح زير می باشند: 12نمايشگاهی داخل سالن )به ازاي هر  عادي تجهیزات عمومی غرفه هاي -2

 یزميک عدد  -4 ورپردازي غرفهن -3 رفهيوارهاي پارتیشن غد -2 ر درب غرفه )کتیبه(س -1

  موکت -7 ک عدد پريز برقي -6 دد صندليعدو  -5
 

حاستبه و م میزان خسارت راسا توسط ستاد واردن آوردن هر گونه خسارت به غرفه هاي پیش ساخته از سوي مشاركت كنندهدر صورت  -3

 وجوه آن از مشاركت كننده اخذ خواهد شد.

پس از آن تاريخ تغییر  وجود دارد و ه خام( با تجهیزات باز ) امکان تغییر نوع فضا 15/06/97حداكثر تا تاريخ  بعد از قطعی شدن ثبت نام -4

زات اقتدام و الزم به توضیح است در صورتی كه مشاركت كنندگان محترم نسبت به اخذ فضتاي بتا تجهیتنمی باشد  نوع فضا امکان پذير

 خواهد شد.آن نسبت به درخواست فضاي خام اقدام نمايند هزينه مربوطه عودت داده نهزينه مربوطه را پرداخت نمايند و پس از 

ي استتفاده آمپر را دارا میباشد و مقاومت ستیم كشتی هتا 2خروجی برقی كه به شركت كنندگان محترم تحويل میگردد قابلیت جريان  -5

وسايل نمايشی پرمصرف ممنتوع استت. در صتورت نیتاز ی، شده در غرفه ها محدود است. لذا استفاده از وسايل پر مصرف پروژكتور اضاف

 .نمايدمشاركت كننده بايد با هماهنگی برگزاركننده مجوز دريافت 

 :(زمین خامفضاي داخل سالن بدون تجهیزات ) -ب 

حويل ت. و.... از قبیل پنل، موكت، نور و سردرب بدون داشتن تجهیزات نمايشگاهیمشاركت كننده به  فضايی است كهفضاي خام: 

  باشد.عهده مشاركت كننده میبر جهیز آن گردد و تمی

 به نسبت ستيبایم اند، نموده اقدام خام نیزم اخذ به نسبت كه یكنندگان مشاركت شگاه،ينما سامانه در نام ثبت شدن یقطع از پس

 بخش در متعاقبا كه يسازغرفه مجوز اخذ ندرو به توجه با ستيبایم سازان غرفه. ندينما اقدام خود غرفه ساز و ساخت مانکاریپ انتخاب

 اي راسا را يساز غرفه اب مرتبط يها تیفعال توانندیم كنندگان مشاركت. ندينما اقدام مجوز اخذ جهت گردد، یم اعالم تيسا يساز غرفه

 ساز و ساخت به مربوط اردمو هیكل تا دارند فرصت 25/06/97 خيتار تا حداكثر انیمتقاض لیقب نيا. رسانند انجام به خود مانکاریپ توسط

 .ندينما افتيدر يساز غرفه مجوز و انجام تيسا در مندرج مدارك به توجه با را خود غرفه

 واهد بود.خمتر مربع  60ها و در جزيزه مترمربع  12، ن حداقل متراژ جهت غرفه سازي در فضاي دور سال .1

ر ددرخواستی  ثبت نام متراژفرم هاي در می باشند، می بايست  (مخا )زمین بدون تجهیزات مشاركت كنندگانی كه متقاضی غرفه .2

 قسمت بدون تجهیزات وارد نمايند.

از  ه معرفی نامهبايست از طريقی كه در سايت نمايشگاه متعاقبا اعالم می گردد، نسبت به درخواست صدور مجوز و ارائغرفه سازان می .3

  دام نمايند.اقبه ستاد برگزاري  25/06/97 خيتارشركت اصلی تا 
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 وظايف پیمانکار ساخت غرفه

ب يران انتخامللی اپیمانکار غرفه ساز می بايست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شركت سهامی نمايشگاه هاي بین ال

 گردد و مجوز به سايرين اعطا نخواهد شد. 

اجعه وز به بخش غرفه سازي سايت مرفرايند صدور مجمجوز غرفه سازي و جهت كسب اطالعات تکمیلی بابت اخذ ستيبا یمپیمانکار 

 د.میل نمايتک قوانین و مقررات غرفه سازي دفترچهنموده و تمامی فرم ها و مدارك مورد نیاز را طبق ضوابط مشخص شده در 

( بابت ساخت به موقع  ول ذيل، تضامین )به صورت وجه نقدبايست طبق جدباشند، میمشاركت كنندگانی كه متقاضی غرفه بصورت خام می -1

و  ه در قوانینكوه اي غرفه، حسن انجام كار و رعايت اصول و مقررات غرفه سازي، عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و تخلیه به موقع را به شی

   مقررات غرفه سازي آمده است پرداخت و مدارك پرداخت را همراه با مدارك غرفه سازي به ستاد ارسال نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

اصل  قط با ارائهفشده  ذاخ المللی تهران، مبالغي بینهاهامی نمايشگاهبعد از اتمام كار نمايشگاه و ارائه گزارف از سوي شركت سديهی است  -2

ر صورت تخلف، دو  روز كاري پس از نمايشگاه( 40)حداكثر  فیش پرداختی و اعالم كتبی شماره حساب به حساب معرفی شده عودت خواهد شد

 ها از تضمین ارائه شده كسر خواهد گرديد.جريمه

 

ده و رفی ختود را تهیته نمتوكابل و تابلوهاي اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان برق مصشركت كنندگان موظفند  -3

اي امی نمايشتگاههواحد برق شتركت سته با ستاد برگزاري و هماهنگیضمن جهت انتقال برق از تابلوي اصلی يا كابلهاي ارتباطی به غرفه مربوطه 

 ايند.بین المللی ايران اقدام نم

و  الذکرقفومدارك  کلیه نسبت به ارائه  25/06/97 خيارتشرکت هاي متقاضي ساخت و ساز غرفه مي بايست حداکثر تا  تذکر مهم:

 000/000/1بلغ در اخذ مجوزات الزم )مطابق با جدول باال( م تأخیر زورهر  اقدام نمايند بديهي است به ازاء غرفه خود 3Dطرح هاي 

 به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم رأساً از محل تضامین دريافتي کسر خواهد شد.ريال جريمه تأخیر 

 

 

 

 مبلغ تضمین )ريال( همتراژ غرف

 ريال 000/000/15 متر مربع 50زير 

 ريال 000/000/30 متر مربع 100تا  50از 

 ريال 000/000/50 متر مربع 200متر مربع تا  100از 

 ريال 000/000/60 متر مربع به باال  200از 
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 ساخت طبقه دوم: -1- ب

 ورگزاركننده بش فنی مشاركت كنندگانی كه تمايل به ساخت طبقه دوم در فضاي نمايشگاهی خود داشته باشند با رعايت شرايط زير و تايید بخ

 اخت هزينه مربوطه میتوانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمايند.بخش فنی نمايشگاه و پرد

 به شرح زير مي باشد:ط الزم براي ساخت طبقه دوم يشرا

  ر فنی يی طرح غرفه توسط مديه نهايديیکی غرفه و ارتفاع سالن و تأيزیط فيتوجه به شرا 

   متر مربع  12حداقل فضاي ممکن براي طبقه همکف 

 از مساحت طبقه همکف باشد. %50و حداكثر  %25 حداقل ديمساحت طبقه دوم با 

 ر غرفه هاي همجوار داشته باشد.يچ تداخل و مزاحمتی براي ساید هيساخت طبقه دوم نبا 

 بايست به صورت اكسپوز )بدون سقف( اجرا شود.طبقه دوم می 

 گردد؛ سبه میطبقه دوم به شرح زير محا انجام تسويه حساب مربوطه به ساخت طبقه دوم شرط اصلی صدور مجوز می باشد. هزينه 

/ مساحت طبقه دوم( 2هزينه طبقه دوم = )هزينه تعرفه سالن + هزينه برق و بیمه( * )  

 :فضاي باز( ج

  باشد.متر مربع می 30حداقل متراژ غرفه ارزي و يا ريالی فضاي باز 

 هد داشت.دام نموده و مسئولیت ديگري بر عهده نخواستاد برگزاري در خصوص متقاضیان فضاي باز تنها نسبت به اختصاص فضا اق 

  ن خصتوص هیچگونته مستئولیتی در ايتحراست و نگهبانی از تاسیسات شركت هاي متقاضی فضاي باز بر عهده متقاضیان بوده و ستتاد

 عهده نخواهند داشت.بر

 تاحیه مستئولینكه از سه روز قبل از افته مربوط هاي تکمیل و مهر و امضاء كردن فرممیبايست نسبت به  ي متقاضی نگهبان،شركت ها 

توزيتع ي در ستتاد برگتزارمشتخص متی گردنتد، مربوط به صدور مجوز نگهبان فضاي باز ه از سوي حراست نمايشگاه هاي بین المللتی 

  نمايند. مسئولین، اقدام و به همراه كپی كارت ملی نگهبان تحويل نمايندمی

 گونته ا راسا بر عهتده خودشتان بتوده و ستتاد در قبتال مشتکالت و حتوادث احتمتالی هیچمسئولیت افراد معرفی شده توسط شركت ه

 مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

 ن ايتن هرگونه خسارت وارد شده توسط مشاركت كنندگان مستقر در فضاي باز میبايست توسط مشاركت كننتده جبتران گتردد ، میتزا

 د بود.ه متعهد به پرداخت خسارات وارده بدون هیچگونه قید و شرطی خواهخسارت از سوي برگزاركننده تعیین و مشاركت كنند

 گیترد. لتذا یگتزاري انجتام مبا عنايت به اينکه ثبت نام و جانمايی شركت متقاضی حضور در فضتاي بتاز نمايشتگاه، در لحظتات آختر بر

ها در ی شتركتو ستاد برگتزاري حتق جانمتاي مودكنندگان محترم عنايت داشته باشند كه نقشه فضاي باز مرتبا تغییر خواهد نمشاركت

هاي دارد و مشاركت كننده حق هیچ گونه اعتراضی در خصتوص جانمتايی شتركتت براي خود محفوظ میافضاي باز را  تا آخرين لحظ

 ديگر در اطراف فضاي خود را ندارد.
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 :کتاب اختصاصي نمايشگاه

  ارائته فتیش نمايشگاه،  بايد نسبت به ارائه درخواست در مهلت تعیین شتدهمشاركت كننده در صورت تمايل به حضور در كتاب رسمی ،

ه ر برگزاركننتدبانکی پرداخت هزينه و همچنین ارائه مطالب جهت چاپ به برگزار كننده اقدام نمايد. در صورت عدم رعايت مهلتت مقتر

 .نسبت به درج مطالب مشاركت كننده در كتاب رسمی نمايشگاه مسئولیت نخواهد داشت

  : منتشر خواهد شد. ( ده چاپآگهی آما)كتاب آگهی ها   -2معرفی توانمندي ها    كتاب – 1كتاب نمايشگاه در دو بخش 

 :در اختیار متقاضیان قرار می گیردتسهیالت زير  در كتاب توانمندي ها

  و انگلیسی ه دو زبان فارسیو توانمندي هاي شركت ب به مشاركت كننده براي درج نام، مشخصات (17*  24اختصاص يک صفحه ) -1

 .رسمی نمايشگاه تا دوره بعد نمايشگاه سايتوب درج نام و توانمندي هاي شركت در  -2

 .سی دي مولتی مدياي رسمی نمايشگاه تا دوره بعد نمايشگاهدرج نام و توانمندي هاي شركت در  -3

 درج نام و موقعیت مکانی هر شركت در دفترچه اطالعاتی نمايشگاه. -4

 موقعیت مکانی هر شركت در بنر اختصاصی ورودي هر سالن نمايشگاه. درج نام و -5

 .به مشاركت كننده نمايشگاه CDو اختصاص يک جلد كتاب  -6

 نمايند ارسال لوگوي خود را در بخش اطالعات دايركتوري سامانه نمايشگاهی بايد ،متقاضیان درج لوگو در وب سايت. 

  توانند شرايط حضور در ضمن مراجعه به سايت اختصاصی نمايشگاه میی نمايشگاه، كتاب اختصاصبخش آگهی هاي متقاضیان حضور در

 اين كتاب را دريافت و اقدام الزم را معمول دارند.

 :خدمات تبلیغاتي در وب سايت نمايشگاه

جهتت  سیار مناسبیبفرصت  يشگاهتعداد بیشماري از مخاطبان واقعی اين صنعت از وب سايت نما با توجه به ثبت نام اينترنتی نمايشگاه و بازديد

دونی بتراي ماشتن برنامه داز آنجايیکه امروزه يکی از مهمترين ابزار هاي بازاريابی و توسعه بازار  معرفی شركت ها از طريق سايت مهیا می باشد و

تاد برگتزاري میباشتد ست اين عرصهتبلیغات موثر میباشد و از طرفی اين رويداد مهم محل مناسبی جهت عرضه توانمندي هاي شركتهاي فعال در 

 امکان مناسبی را جهت انجام تبلیغات مناسب و هدفمند براي متقاضیان فراهم آورده است .

 :نمايشگاه ويژه نامه هاي اختصاصي

اوي مطالب مهمتی ح ها در دستور كار خود قرار داده است اين ويژه نامهنوبت  دودر ويژه نامه اختصاصی نمايشگاه را  چاپ ستاد برگزاري تهیه و

می باشد. اين ويژه نامه فرصت مناسبی  اين حوزه در خصوص آخرين رويداد ها و دستاورد هاي اين صنعت و نیز آخرين اخبار و اطالعات تخصصی

ينتد. ضتمن اين طريق نسبت به معرفی توانمنتدي هتاي ختود اقتدام نما را در اختیار شركت هاي فعال و توانمند اين صنعت قرار خواهد داد تا از

 نسبت به درج آگهی در اين ويژه نامه ها اقدام نمايند. منوي سفارف غرفه و خدمات سامانه ثبت نامتکمیل بخش ويژه نامه 

 همچنین شركت هاي عالقمند به درج رپورتاژ آگهی می توانند با ستاد برگزاري تماس حاصل فرمايند.

 :سمینار تخصصي شرکت ها

  اي تبلیغتاتی بخش مربوط به سمینار ه تکمیلسمینار هاي اختصاصی شركت ها در طول برگزاري نمايشگاه برگزار خواهد شد و شركت ها با

 يند. ود اقدام نماطبق زمانبندي اعالم شده می توانند نسبت به برگزاري سمینار جهت ارائه توانمندي هاي خ و خدمات در منوي سفارف غرفه
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 و تعهدنامه حراست و پاركينگ كارت شناسايي

  ناستايی شفرمهاي مربوط به درخواست كارت در سامانه ثبت نام ضمن مراجعه به منوي مدارك تکمیلی میبايست مشاركت كنندگان

 ناستايی و پاركینتگنمايند. تعداد كتارت ش ارسالبه برگزار كننده از طريق سامانه ثبت نام تکمیل و   27/06/97را حداكثر تا تاريخ 

ته شتده از . محدوديت هاي درنظر گرفمتناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شركت كننده به شرح زير به متقاضیان تعلق خواهد گرفت

مشتکالت  حراست شركت سهامی نمايشگاه بوده و كارت بیشتر از سهمیه صادر و ممهور نخواهد شد. لذا به منظتور عتدم بتروزسوي 

ستامی یل و اعالم ادر جدول زير به مشاركت كنندگان اجازه ثبت اطالعات خواهد داد لذا در تکم سامانه ثبت نام فقط به تعداد مندرج

 قطعی دقت الزم را معمول فرمايید.

 ت حجتاب ) رعاي هر شخص اقدام نمايید. رنگی در هنگام ورود اطالعات اشخاص نسبت به درج صحیح اسامی به همراه عکس پرسنلی

 الزامی میباشد.( همبراي بانوان محتراسالمی  كامل

  توزيتع  لمللتیادر نمايشتگاه بتین روز قبل از افتتاح نمايشگاه در محل ستاد برگتزاري واقتع  مشاركت كنندگان از سه شناسايیكارت

 خواهد شد.

 .كارت پاركینگ مطابق جدول مندرج در ذيل به غرفه داران اعطاء خواهد شد 

 پتس از  واقتدام  نمايشتگاه بخش مدارك تکمیلی سامانه ثبتت نتامه حراست از مشاركت كنندگان می بايستی نسبت به اخذ تعهد نام

 اقدام نمايند.نسبت به عودت آن از طريق سامانه  تکمیل نمودن و مهر و امضاء كردن آن

  س هتا بتر استاغیر فعال خواهد شد و كلیه كارت هتا تن 27/06/97بخش دريافت اطالعات اسامی غرفه داران و كارت پاركینگ در روز

ت بته ثبتت اطالعات موجود در سامانه صادر خواهد شد و مسئولیت عدم صدور كارت براي متقاضیانی كه تتا قبتل از آن تتاريخ نستب

 اطالعات خود اقدام ننمايند بر عهده مشاركت كنندگان محترم میباشد.

 اسپورت پرنگی  حضوري به همراه اسکن نمايندگان شركت هاي خارجی در صورت نیاز به معرفی غرفه داران خارجی می بايست به صورت

 دور كارت مراجعه نمايند.به ستاد برگزاري جهت ص 10/07/97لغايت  08/07/97كنندگان خارجی از تاريخ مشاركت
 

 کارت شناسايي غرفه داران فضاي باز کارت شناسايي غرفه داران فضاي داخل سالن

 تعداد متراژ تعداد متراژ

 عدد 2 متر مربع 50تا  عدد 2 متر مربع 12تا 

 عدد 3 متر مربع 100الي  51 عدد 3 متر مربع 24تا  13

 عدد 4 متر مربع به باال 101از  عدد4 متر مربع 50تا  25

   عدد 6 متر مربع 100الي  51

   عدد 8 متر مربع 150الي  101

   عدد 10 متر مربع به باال 151

 

 غرفه داران فضاي باز رت پارکینگکا غرفه داران فضاي داخل سالن کارت پارکینگ

 تعداد متراژ تعداد متراژ

 عدد 1 متر مربع 50تا  عدد 1 متر مربع 12تا 

 عدد 2  متر مربع 100تا  50از  عدد 2 متر مربع 50تا  13

 عدد 3 متر مربع به باال 100 عدد 3 متر مربع به باال 50



 9صفحه    1397 مهر 14الي  11تهران /   ايران آب و تاسیسات آب و فاضالبصنعت  المللينمايشگاه بین دهمینچهار

 

 
  

 مقررات عمومي ثبت نام

 دارد.فرمهاي درخواست مشاركت را براي خود محفوظ می برگزار كننده حق پذيرف يا رد 

 باشد و یما مجري با توجه به محدوديت هاي سالن ها از جهت انطباق با درخواست كلیه شركت كنندگان، اختیار كامل جانمايی ب

 مشاركت كنندگان حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايند.

   باشد.تخصیصی يا مشاركت با شخص ثالث نمیمشاركت كننده مجاز به واگذاري غرفه 

 موافقت ی الم كتبمشاركت كنندگانی كه مايلند به نحوي كاركرد ماشین آالت خود را بصورت عملی نمايش دهند بايد قبال با اع

ل جبران كلیه نده مسئودر هر حال مشاركت كن برگزاركننده را كسب نمايند و میزان برق مصرفی را به اطالع برگزاركننده برسانند.

 باشد.خسارات ناشی از كاركرد ماشین آالت خود به شخص ثالث يا برگزاركننده می

 و پس از  كننده بوده مشاركت مسئولیت حفظ و نگهداري كاال در ساعات بازديد و ايام قبل از افتتاح و بعد از اختتامیه نمايشگاه بعهده

 يشگاهنماال بعهده حفظ و نگهداري كا ،گرددازديد كه درهاي سالن قفل و پلمپ میپايان ساعت كار روزانه نمايشگاه و در ساعات غیر ب

 باشد.می

 بل از هفته ق صاحبان ماشین آالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی كامل براي نحوه حمل ماشین آالت به غرفه دو

وجود نباشد ان انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه مامکباشند. در غیر اين صورت چنانچه افتتاح نمايشگاه با برگزاركننده می

 مسئولیتی بر عهده برگزار كننده نخواهد بود.

 ( ( و طبقه اول سالن میالد )44-2با عنايت به ساختار طبقه اول سالن خلیج فارسB31 امکان ورود لیفتراك و كاالهاي سنگین به )

ی است كلیه بديه اشدبكاال از طريق چرخ دستی يا لیفتراك دستی میسر می ال سالن هاي مذكور امکان پذير نمی باشد و صرفاً انتق

 مسئولیت ها و عواقب ناشی از عدم توجه به اين موضوع برعهده مشاركت كننده محترم می باشد.

 ايشی عالیتهاي نمفا براي نگهداري و انباشت مواد اشتعال زا در داخل سالن ممنوع است. در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتعال ز

 ايد.يافت نممشاركت كننده بايد با كارشناس رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمايشگاه هماهنگی نموده و مجوز كتبی در

 نويسی كارد، ديوارتی، پالوسايل تبلیغاتی مشاركت كننده بايد در محدوده غرفه اختصاص يافته ارائه شود، نصب هر گونه وسايل تبلیغا

 باشد.وافقت كتبی برگزاركننده و پرداخت هزينه هاي مربوطه امکان پذير میپس از كسب م

 بالمانع  ان نمايشگاهدر دور فروف كاالهاي ارائه شده در غرفه در دوران برگزاري نمايشگاه ممنوع است. مذاكره و انعقاد قرارداد فروف

 باشد.ع میبوده لیکن انتقال كاال به خارج از غرفه پیش از اتمام نمايشگاه ممنو

 شاركت ه هاي مدر صورتیکه پس از جانمايی مشاركت كنندگان در سالن هاي نمايشگاه، ستون هاي موجود در سالن ها داخل غرف

 كنندگان قرار گیرد، مشاركت كنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

 عمومی  ظ مصالحكت كنندگان، برگزار كننده با حفدر طراحی كل نمايشگاه )فضاي سرپوشیده و باز( و تخصیص غرفه ها به مشار

تواند نسبت به محل اختصاص يافته و نیز حقوق ساير شركت كنندگان داراي اختیار تام بوده و مشاركت كننده نمی نمايشگاه،

 اعتراضی داشته باشد.

  اه ت نمايشگاسالمی در طول مدبر اساس مقررات شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران، رعايت حجاب و حفظ شئونات

ی كت سهامالزامی است و در صورت عدم رعايت حجاب توسط شركت كنندگان يا پرسنل ايشان، برگزار كننده يا مسئولین شر

 باشند.ر مینمايشگاههاي بین المللی تهران مجاز به جلوگیري از ادامه فعالیت شركت كننده و يا هر اقدام قانونی ديگ

  هاي ا همراه كاالرن مدارك استاندارد براي كاالهاي مشمول استاندارد اجباري می باشد و مشاركت كننده می بايست ايارائه گواهینامه

تاندارد وي مؤسسه اسمه از سارائه شده در غرفه به همراه داشته باشد در صورتی كه براي كااليی استانداردي تعريف نشده است ارائه نا

ائه توانند از اريشان میاگزار كننده و يا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران و نمايندگان بربديهی است   ،الزامی می باشد

ايند. فه مذكور نمالیت غركاالهاي مذكور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگیري نموده و يا اقدام به تعطیل فع

 ننده به شركت كننده پرداخت نخواهد شد.بديهی است در اين صورت خسارتی از طرف برگزار ك

 باشد.برگزار كننده مجاز به عکسبرداري و فیلمبرداري از غرفه هاي نمايشگاهی می 

 ز شروع كار ا قبل ادر طول برگزاري نمايشگاه، حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشاركت كننده به داخل محوطه نمايشگاه فقط صبح ه

 ت.تردد خودروي مشاركت كننده در محوطه نمايشگاه ممنوع اسعات برگزاري نمايشگاه، نمايشگاه امکان پذير است. در سا

 هد بود.مشاركت در اين نمايشگاه تابع مقررات و شرايط عمومی نمايشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ايران خوا 
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 بيمه

 مايشتگاه س از اتمام نود به نمايشگاه  و تا حداقل سه روز پشركت كنندگان در نمايشگاه ملزم و موظفند كاالهاي نمايشی خود را قبل از ور

ري هیچگونته بتديهی استت ستتاد برگتزاگتردد، , بیمه كامل نمايند تا در صورت بروز خسارت احتمالی, جبران نزد يکی از شركتهاي بیمه

 عهده نخواهد داشت. ننموده باشند بر پرسنل خود را بیمهالت و آمسئولیتی در خصوص شركت هايی كه كاالها ، ماشین 

 محتل  يتااختل داعمتال كاركنتان آنهتا در  يتا نتیجه فعالیتكنندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي, سرقت و ... را كه در  مشاركت

  .نمايندبران كنندگان وارد می شود را جبازديدگران و يدكاالهاي نمايشی و  دكوراسیون غرفهو  تجهیزات ماشین آالت،به  نمايشگاه

 بتروز غیترهو  ماشتین آالتمسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند كه براي كارگران غرفه هنگام حمل و نقل كاال با  همچنین ركت كنندگانش 

  می كند و ستاد برگزاري نمايشگاه مسئولیتی در قبال پرسنل و كارگران مشاركت كنندگان برعهده نخواهد داشت.

 فسخ درخواست 

ايجاد می  كنندهمشکالت عديده اي را براي برگزار ت درخواستی  علی الخصوص فسخ تخصیص فضاي نمايشگاهیبا توجه به اينکه فسخ خدما .1

د، در اقدام نمايی است پس از قطعی شدن تصمیم خود مبنی بر حضور در نمايشگاه نسبت به ارائه درخواست و واريز وجه خواهشمندنمايد، لذا 

جود وان عودت وجه غرفه، امک نهيدر صورت پرداخت هزو نامه كتبی به ستاد برگزاري امکان پذير  غیر اين صورت فسخ درخواست تنها با ارائه

  گونه اعتراضی را از خود سلب می نمايند.هرو مشاركت كننده با امضاء اين مقررات حق  نخواهد داشت

در جاي مناسب دلیل موجهی جهت عدم حضور يا  م قرارگیريدبا توجه به اينکه مسئولیت كامل جانمايی برعهده ستاد برگزاري می باشد ع .2

فسخ درخواست نمی باشد بديهی است ستاد صرفاً مطابق جدول فوق به درخواست هاي كتبی در خصوص انصراف از حضور رسیدگی خواهد 

 نمود.

 مقررات ارزي و ريالي

  باشتند. در صتورت و نام شركت ختارجی نمیمشاركت كنندگان داخلی مجاز به نمايش كاال و محصوالت خارجی يا استفاده از پوستر

ارجی خواهتد عدم رعايت اين نکته، شركت كننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شركت كنندگان خ

مته ناتعهد ل فترمدر اين راستا كلیه متقاضیان حضور در بخش ريالی نمايشگاه می بايست عالوه بر مدارك ارسالی نسبت به تکمی بود.

ي اقدام نمايند. بديهی است ستاد برگزاري نزد ستاد برگزارغرفه درخواستی ارزي كل ارزف و توديع چک به میزان  F13ريالی  -ارزي

ننماينتد معتذور متی باشتد. نترخ  ريالی اقدام -از ثبت نام شركت هايی كه نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه و توديع چک تضمین ارزي

 هنگی بخش مالی ستاد بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.تسعیر ارز با هما

 .میزان تضمین ثبت نام ريالی به اندازه كل ارزف ارزي غرفه با احتساب نرخ روز ارز محاسبه می گردد 

  يتالی درراز ستوي شتركتهايی كته بصتورت  شتركت(تولید كننتده بتودن )جهت اثبات  شركتيا رتبه بندي ارائه پروانه بهره برداري 

ايتن موضتوع  ل پیامتدهاي ناشتی ازستاد برگزاري نمايشگاه هیچگونه مستئولیتی در قبتانمايشگاه حضور پیدا می كنند الزامی است. 

 عهده نمی گیرد. بر

 مايشگاه بهان برگزاري ندر صورتیکه مشاركت كننده با ارائه پروانه بهره برداري نسبت به ثبت نام در بخش ريالی اقدام نمايند و  در زم 

 ري ارائه شدهنمايش محصول/ خدمت/ پوستر/بنر مرتبط با محصوالت/خدماتی  به جز محصوالت يا خدمات مندرج در پروانه بهره بردا

ارزي باشتد  مشتمول بختش كاتتالوگ و ... /بروشتور /كارت ويزيتت/پوستر/بنر  /خدماتاقدام نمايند و آن محصول/ در هنگام ثبت نام 

 هزينه ها و ساير جرائم مربوطه خواهد بود. پرداخت كلیهبه مشاركت كننده متعهد و ملزم 

 انتد استت نمودهغرفه هاي ريالی و ارزي بصورت مجزا برپا خواهد شد. مشاركت كنندگانی كه دو غرفه ارزي و ريالی را همزمتان درخو

یص هم قابل تشتخ غرفه ها از مايشگاهنبرپا نمايند به طوري كه در طول مدت برگزاري  مجزا از هم و مستقلالزم است كه غرفه ها را 

 باشند.

  خارجی براي معرفی محصوالت خارجی در بخش داخلی ممنوع و در صورت عتدم رعايتت،  برندعرضه و نمايش هرگونه كاال، پوستر و

 .بصورت ارزي محاسبه و دريافت خواهد شدطبق مقررات، هزينه مشاركت بر اساس تعرفه مصوب شركت كنندگان خارجی و 
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 ارزي ريتالی شتركت ستهامی  ورت عدم رعايت مقررات ارزي ريتالی نمايشتگاه توستط مشتاركت كننتدگان و تشتخیص كمیتتهدر ص

ستاعت  24زي بتوده و حتداكثر ، مشاركت كننده موظف به پرداخت هزينه هاي غرفه خود بر مبناي غرفه ارهاي بین المللینمايشگاه

شاركت كننتده مركننده تسويه حساب نمايد، بديهی است در غیر اين صورت غرفه میبايست با برگزاپس از ابالغ كتبی ستاد برگزاري 

عتودت  توسط برگزاركننده تعطیل و پلمپ شده و مشاركت كننده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و هزينه هاي پرداخت شتده

 اهد شد.داده نخو

 باشتد. ممنتوع میگتردد، ات پس از فروف درخواستت میارائه كاال و قطعات منفصله خارجی در غرفه مستقلی كه جهت معرفی خدم

 محاسبه خواهد شد. کال هزينه مربوطه به صورت ارزيبديهی است در صورت اقدام، 

 ساخت، آماده سازي و آرايش غرفه 

 .شرکتهايي که متقاضي فضاي بدون تجهیزات ) زمین خام( مي باشند میبايست نسبت به رعايت موارد زير اقدام نمايند

 مجتوز ستاخترستیده و ه تاد برگزاري نمايشتگابه تايید سشود بايد شه هاي اجرايی غرفه هايی كه توسط مشاركت كننده اجرا مینق 

ا لی، حتداكثر تت. آخرين مهلت ارائه تضامین و اخذ مجوزات الزم مطابق مقررات شركت سهامی نمايشگاه هاي بین الملدريافت نمايند

خیر بته شتركت ريال جريمه تتأ 000/000/1به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ  است بديهی دمی باش  25/06/97 تاريخ

 مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم از محل تضامین دريافتی كسر خواهد شد.

  محق  ايران( للیی شركت سهامی نمايشگاههاي بین الممديريت طراحی و غرفه آراينمايشگاه مطابق قوانین بخش فنی )ستاد برگزاري

ي يتا برگزار ، ستادباشد. در صورتی كه شركت كننده تغییرات طرح را رعايت ننمايدبه انجام هرگونه تغییر در طرح هاي ارائه شده می

را از  شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران حق دارد نسبت به تخريتب ستاخت و ستاز غرفته اقتدام و هزينته هتاي مربوطته

 اخذ نمايد. كننده مشاركت

 و قطعات الزم براي باشدسالنهاي نمايشگاه ممنوع می كلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جوشکاري، نجاري و غیره در داخل 

ايتت متوارد ه گردند، بديهی است در صورت عدم رعبه صورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمايشگا میبايست ساخت غرفه ها

 یتواند نسبت به قطع برق و تعطیل نمودن ساخت و ساز اقدام نمايد.فوق برگزاركننده م

  تمام رسیده باشد و كلیه قبل از افتتاح نمايشگاه تکمیل و به ا روز 00/16 ساعت تاآماده سازي، آرايش غرفه ها و چیدن كاال بايد

ي هر به ازا شركت كننده موظف است وسايل اضافی و صندوقهاي خالی از محوطه نمايشگاه خارج شده باشد. در غیر اين صورت

زم ندگان ملبدين منظور، كلیه شركت كن را به عنوان خسارت پرداخت نمايد. ريال پنج میلیونمعادل  ساعت ديرکرد مبلغي

توسط  يید طرحهمزمان با تابه ستاد برگزاري  از طريق خود يا پیمانکار خود به تحويل تضمین قانونی مربوط به اين موضوع

ل راسا از مح ارده راننده میباشند. بديهی است در صورت هرگونه ديركرد يا وارد آوردن خسارت ، ستاد برگزاري خسارات وبرگزارك

 شت.خواهد داكننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی در اين خصوص نمشاركت تضامین دريافت شده جبران خواهد نمود و

 اينترنت

 انتخاب و  به سبتن مديريت برنامه ريزي شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی د ضمن مراجعه بهمتقاضیان استفاده از اينترنت باي

 نمايند.اقدام تکمیل فرم مربوطه اقدام و براي واريز وجه و گرفتن كلمه عبور هنگام تحويل گرفتن غرفه خود 

 تبليغات، عكاسي  

 برگزاركننده زااختصاصی مشاركت كننده، پس از هماهنگی و كسب مجوز  هايمحوطه نمايشگاه و خارج از غرفه  انجام هرگونه تبلیغات در 

ن كسب مجوز نسبت بديهی است مشاركت كنندگانی كه بدو باشد.روابط عمومی شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران مجاز میو 

ت عرفته هتاي شتركتهزينه هاي تبلیغتات مطتابق  پرداختايند متعهد خواهند بود عالوه بر به انجام تبلیغات در محوطه نمايشگاه اقدام نم

 سهامی نمايشگاه ها ، نسبت به پرداخت جريمه به ستاد برگزاري اقدام نمايند. 

 ايشتگاههاي هرگونه عکسبرداري و فیلمبرداري از محوطه نمايشگاه و داخل سالنها پس از كسب مجوز از روابط عمومی شتركت ستهامی نم

 باشد.یبین المللی ايران مجاز م
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 خروج كاال

 ردن باشد. لذا مشتاركت كننتدگان از آوخروج كاال از محوطه نمايشگاه هاي بین المللی ايران در طول مدت برگزاري نمايشگاه ممنوع می

 اقالم غیر ضروري اجتناب نمايند.

  ،جريمته ارزي نظیر تلفن، اينترنت، ي مربوط به دوران برگزارياهمشاركت كننده فقط با پرداخت كلیه صورتحساب در پايان نمايشگاه-

تواند كاالي خود را از داخل ستالن محتل نمتايش و محوطته میو برگه خروج و اخذ برگه تسويه حساب نهايی  خسارات وارده و ...  ريالی، 

ي تسويه ج از محوطه براشود بمنظور تسهیل و تسريع در خرونمايشگاه بین المللی ايران خارج نمايد. لذا از كلیه شركت كنندگان تقاضا می

 نمايشگاه اقدام نمايند. پايان حساب كامل، قبل از

  ي اختصاصتی ساعت پس از پايان نمايشگاه نسبت به بسته بندي، خروج كاال و تخلیه غرفه هتا 24مشاركت كنندگان بايد حداكثر ظرف

ام نموده و لیه غرفه اقدمقرر، برگزار كننده راسا به تخ لتمهخود اقدام نمايند. بديهی است در صورت عدم توجه به اين نکته و پس از پايان 

ستر  و ال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشتت و هزينته هتاي تخلیته از محتل تضتمین مربوطته كدر خصوص خسارات وارده و يا فقدان كا

 مشاركت كننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

 ننده هده مشاركت كعه مسئولیت ها )مفقود شدن كاال، خسارات وارده به كاال و تجهیزات نمايشگاهی( به در زمان تخلیه و خروج كاال كلی

 بوده و ستاد برگزاري هیچگونه مسولیتی در اين خصوص نخواهد داشت.

 حوادث غير قابل پيش بيني

رگتزاري، اير حوادث طبیعی كه منجر به عتدم بو سیل و س لهلزنترل برگزاركننده مانند جنگ، زاي خارج از اختیار و كدر صورت بروز هرگونه حادثه

عتراض يا انمايد و شركت كننده مجاز به تاخیر يا افزايش دوره برگزاري نمايشگاه شود، برگزار كننده در جهت حفظ منافع مشاركت كننده اقدام می

 استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود.
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 تاريخ هاي مهم

 ثبت نام اوليه

روع ثبت نامش  10/04/97  

 سه روز پس از ثبت نام ارسال کاتالوگ

روز پس از تايید درخواست 5 واريز هزينه  

فرم تعهد ارزي و ريالي چک ضمانت + 15/06/97حداکثر تا تاريخ    

)با تجهیزات و بدون تجهیزات( تغییر نوع غرفه  15/06/97  

 مدارک تكميلي

 موبايل APPو  CDي, سايت, ارسال اطالعات جهت درج در دايرکتور

27/06/97  

 ارسال اسامي و عکس غرفه داران

 فرم حراست

 کتیبه

 ارسال پاسپورت مشارکت کنندگاني که میهمان خارجي دارند

 مراحل اجرايي

 اخذ مجوز غرفه سازي
25/06/97  

 اخذ مجوز انشعاب برق

 تحويل غرف خودساز

.متعاقبا از طريق سايت اعالم مي گردد  

 تحويل غرف پیش ساخته

 ورود کاالهاي سنگین نمايشگاهي

 تحويل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

 جمع آوري غرف
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 نكات مهم

هاي مایشراا وي شررك  سرمامي نوارد آوردن خسارت در موقع خروج یا ورود كاال، برپا كردن غرفه، برچيدن غرفه كه از س هاي ناشي از هزینه  -

 رداخ  گردد.پتمام و كمال  بایس ميشرك  كنند  بود  و  برگزاري گزارش گردد، به عمد  ي تمران به ستادالمللبين

دم رعای  این باشند. در صورت عمينمشارك  كنندگان داخلي مجاز به نمایش كاال و محصوالت خارجي یا استفاد  از پوستر و نام شرك  خارجي  -

ا كليه متقاضيان ر این راستدد بود. اجار  بما غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شرك  كنندگان خارجي خواهنكته، شرك  كنند  ملزم به پرداخ  

كل ودیع چک به ميزان تو  F13ریالي  -حضور در بخش ریالي نمایشاا  مي بایس  عالو  بر مدارک ارسالي نسب  به تكميل فرم تعمدنامه ارزي

دنامه و تودیع چک يل فرم تعمبه تكم قدام نمایند. بدیمي اس  ستاد برگزاري از ثب  نام شرك  هایي كه نسب نزد ستاد برگزاري اارزش ارزي غرفه 

 بود. ب  نام خواهدارز با هماهناي بخش مالي ستاد بر اساس نرخ روز ث تسعيریالي اقدام ننمایند معذور مي باشد. نرخ ر -تضمين ارزي

راختيار شررك  كننرد  را ارزي تشرخي  فضاي نمایشااهي د الملليهاي بينیالي شرك  سمامي نمایشاا ر -بنا به هر دليلي كميته ارزيچنانچه  -

الغ كتبري سرتاد برگرزاري بره سراع  پرا از ابر 24حداكثر ترا هاي ارزي براساس تعرفه ها را تمام و كمال ك  كنند  باید تمامي هزینهارشمدهد 

ي پرداخر  عرفره هراي ارزشدن هزینه ریالي پرداختي ضبط و كليه هزینه ها مي بایسر  براسراس ت در صورت جریمهپرداخ  نماید. ،كنند مشارك 

 گردد.

از خودسرل   در ایرن خصرو  حقي راحق كامل جانمایي شرك  ها منحصراً در اختيار ستاد برگزاري بود  و متقاضيان با امضا این مدرک هرگونه  -

 نمایند.مي

نين و مقررات قوا همين د  صفحهطبق مقررات مندرج در  ،سخ قرارداد و عدم شرك  در نمایشاا  را داشته باشدچنانچه شرك  كنند  تصميم به ف -

 حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.مشارك  كنند  اقدام خواهد شد و 

يچاونره هرك  كننردگان حرق قوق مربوطه به جانمایي و واگذاري فضاهاي نمایشااهي كامال در اختيار سرتاد برگرزاري مري باشرد و مشراحكليه -

 در این خصو  نخواهند داش . ياعتراض

بایس  تضامين ساخ  غرفه، حسن انجام كار، تخليه به موقرع را طبرق اي كه تمایل به داشتن فضاي خام براي غرفه سازي دارد ميرك  كنند ش -

ه از ضمان  ، هزینه مربوطونه خسارت از سوي مشارك  كنند كه در صورت بروز هرگ پرداخ  نمایند قوانين و مقررات صفحه چماردر جدول مندرج 

 سپرد  شد  كسر خواهد گردید.

ر روز تأخير در اخذ مجروزات هبدیمي اس  به ازاء  .مي باشد 25/06/97 حداكثر تا تاریخاخذ مجوزات الزم جم  ساخ  غرفه از ستاد برگزاري  -

 سر خواهد شد.كخواهد گرف  و این جرائم از محل تضامين دریافتي  طه تعلقجریمه تأخير به شرك  مربو ريال 000/000/1الزم مبلغ 

گرردد کلیره ضمن قبول آن متعهد مي ,صفحه اين سند( 14مندرج در اين قوانین و مقررات ) کل  اين شرکت با مطالعه تمامي موارد

باشرد و سرتاد به عهده ايرن شررکت مي رراتقوانین و مقررات مذکور را رعايت و هرگونه عواقب ناشي از عدم رعايت قوانین و مق

 هیج گونه مسئولیتي در اين خصوص ندارد. برگزاري

  :مدير عاملنام  

 اء شركت: مهر و امض

 تاريخ:


