
 

                                                                                                                                           

    
 

 
 

 20/7/97   تاریخ :                                                              سمه تعالیب                                                                 

 199/  م: آ / شماره                                                                                                                                                 

 مدیر عامل محترم شرکت/سازمان: 
 درنظردارد:به عنوان مجری رسمی نمایشگاه های تخصصی کشور "شرکت آوا ابتکار مه سیما"، به استحضار می رسانداًاحترام     

 ”فروش اقساطی (لیزینگ و -) کاال و خدمات مازندران -کاال و خدمات ایران بین المللی نمایشگاه ”
 نهادهای دولتی، ،مازندرانشرکت نمایشگاه های بین المللی  با حمایت و همكاری ویران، سازمان توسعه تجارت ااز با مجوزرسمیرا 

 ع و تولیدات مصرفی و خدمات و کاالصنایبا  مرتبطارگانها و سازمانهای  ،اتحادیه ها و انجمن های تخصصی کشور خصوصی،
  نوسیله از آن سازمان/شرکت محترم جهت حضور فعال و گسترده در نمایشگاه فوق دعوت بعمل مي آید.بدی .نمایدبرگزار

 

 یک روز قبل از افتتاح اتمام ساخت و ساز ز قبل از افتتاحوسه ر زمان تحویل سالن 97بهمن  27-23 خ نمایشگاهیتار

 مازندرانمحل دائمي نمایشگاههای بین المللي مکان:              شب 11تا  عصر 4 ساعت بازدید 97مهر، آبان، آذر  زمان ثبت نام

/ هیتر سیلندرگاز، شومینه، پكیج، آبگرمكن، سماور، ،یبخار آبسردکن، پنكه، کولر، فریزر، فریزر، یخچال یخچال، :شىیوگرماي شیسرما لوازم

 یگوش، یو لوازم جانب زاتیسخت افزار، تجهالكترونیكی،  ، تجهیزاتویدیوادیو، ضبط صوت،ر تلویزیون، :و الکترونیکي رىیتصوي، صوت لوازم

کریستال،  ،یچین ظروف:، دوربین های مداربسته و تجهیزات ایمنی / اطالعات و ارتباطات یفناور یرساختارهایارائه دهندگان ز، همراه یها

قاشق، چنگال ، کارد و  شپزخانه:ی آها سیسرو/  شده یآبكار ،یلعاب سیلور، ،یکتر ،یقور استیل، سرامیک، بلور، تفلون، چدن، نقره، مالمین،

 پز: و پخت محصوالت/  سینگو نردبان، سبد، سطل، ،یغذای مواد یظروف نگهدار و ادویه دان، نمكدان، جا ،یقهوه خور ،یخور یچا چاقو،

آسیاب،  گوشت، چرخ سشوار، ،یگیر ،آبمیوهاتو ،یجاروبرق :سبدمحصوالت/ ماکروویو، هوا پز  ماکروفر، سرخكن، پز، باربیكیو، کباب گاز، اجاق

 زاتیو تجه ینییتز یانواع لوستر و چراغ ها :و ملزومات آشپزخانه روشنایيلوستر، / قهوه جوش ترازو، ،یخیاط چرخ ساعت، ساز، یچا

و  ماشیني فرشر/ شو نهکه ،یلباسشوی ،یظرفشوی، هواکش و هود آشپزخانه ه،یدستگاه تهو ،ییظرفشو نکیآشپزخانه، س نیانواع کب ییروشنا

یپل ک،یلیاکر افیباعرض بلند ،با استفاده از ال یفرش ها انواع، موکت، کناره، پوش وارید انواع، کف پوش انواع، ینیماش یانواع فرش ها موکت:

، ، یزیروم، حوله، وابخ تشک، یو روبالش ملحفه، یروتخت، یوپرده ا یرومبل یها پارچه، پتو، پوشاک :يمنسوجات خانگ / لنیپروپیپل استر،

 مبلمان و دکوراسیون داخلي:/  تولیدات کیف، کفش و چرم زنانه و مردانه و بچه گانه/  کرکره، پرده، لوردراپه، کوسن، لحاف، بالش، رمهت

 ، مبلمان خانگی، میز نهارخوری، صنایع چوبی، تخت خواب، مبلمان اداری، تزئینات دکوری یوارید کاغذ

 اقتصادی کد                                                               نام مدیرعامل                                                نام کامل شرکت   

                            موبایل                  نماینده شرکت                    نام                    فاکس                                           تلفن               

 آدرس:

 .......................................      بدون تجهیزات)فقط زمین(متراژ درخواستي 

 

 روشنایي، سر درب غرفه(موکت،)تجهیزات شامل میز،صندلي،پانل بندی،         ...................................... با تجهیزات متراژ درخواستي

 

  تولید کننده تحت لیسانسدارای نمایندگي از شرکتهای خارجي  وارد کننده   داخلي  تولید کنندهنوع مشارکت : 

 ....................................................................................................................................زمینه فعالیت : 

 ...................................................................... متراژ در خواست غرفه سازی :

     نمایشگاه باشد اسپانسر عمومي   اسپانسر اصلي  این شرکت تمایل دارد 

  مشارکت کننده امضاء مهرو                                                       تاریخ                                                        
مقررات و شرایط و  کلیه بندهای ذکر شده در فرمهای ثبت نام پذیرش و رویتکلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معامالت در کمال صحت و سالمت با اراده شخصی و 

 قبول می باشد مورد پذیرش و عمومی نمایشگاهها 

                                                                                                           .نمایند ارسال 02142694829و درخواست خود را به دورنگار تماس  02166916390 - 4تلفن شمارهعالقمندان جهت کسب اطالعات با 

 با تشکر                                                                                                                                                                                

 ستاد برگزاری نمایشگاه                                                                                                                                                               

 



 

                                                                                                                                           

    
 

 
 

 ”لیزینگ و فروش اقساطی (-) کاال و خدمات مازندران -نمایشگاه بین المللی کاال و خدمات ایران” 

 شرایط ثبت نام در نمایشگاه                                                     97بهمن  23-27
 

                                                                                                                                                                                    

 

برابر  یحجاب و شئونات اسالم تیباشد. )رعا یم مازندراناستان  یالملل نیب یها شگاهیشرکت نما یمو مقررات عمو طیتابع شرا شگاهینما نیمشارکت در ا -1

 (.است یالزام یدستورالعمل اداره نظارت بر اماکن عموم

 .ردیگ یوجه و عقد قرارداد صورت م زیپس از وار یباشد و ثبت نام قطع ینم شگاهیدر نما رشیارسال فرم درخواست مشارکت به منزله پذ -2

و مهر و امضا بر روی آن الزامیست، در صورت عدم تكمیل فرم، شرکت نمایشگاهی مسئولیتی در قبال بروز هرگونه اشتباه درج مشخصات  مثبت نا تكمیل فرم -3

 در فرمها نخواهد داشت، در ضمن برگزار کننده در رد یا قبول در خواست ها اختیار تام دارد.

 را درهنگام ثبت نام به حساب برگزارکننده واریز ومابقی را قبل از تحویل غرفه تسویه نماید. از هزینه غرفه %50قل حداغرفه دار می بایست  -4

 .گردد يمسترد نم یزینبوده و وجه وار رفتهیوجه پذ زیاعالم انصراف پس از ثبت نام و وار -3

مورد اجرا را به ستاد  یمذکور طرح سه بعد شگاهینما یقل دو هفته قبل از برگزارحدا دیبا دینسبت به ساخت غرفه اقدام نما یچنانچه مشارکت کننده ا -4

 ییطرح به ستاد اجرا یرا به منظور اجرا دییالزمه پس از تا یابه همراه ضمانت ه هیو تخل بیو تخر دییو تا یطرح جهت بررس یارائه و نام مجر نمایشگاه ییاجرا

 .ندینما لیتحو

و درصورت  ندیکامل نما ی مهیب شگاهیو سه روز پس از اتمام نما شگاهیخود را قبل از ورود به نما یشینما یملزم هستند کاالها مشارکت کنندگان محترم -5

 .ندارد یتیمسئول چگونهیه مازندراناستان  یالملل نیب یها شگاهیشرکت نما یبروز هرگونه حادثه ا

 دیخود را ارسال نما یافتتاح،کاال خیساعت قبل از تار 48 دیبا یمتقاضو  باشد یم نمایشگاه ییستاد اجراثبت نام و به عهده  تیاساس اولوغرفه ها بر ییجانما -6

 .باشد یم ریامكان پذ  شگاهیشرکت مستقر در نما تیریحساب از مد هیتسو دیو اخذ رس دیخروج کاال و غرفه ها بعد از اتمام ساعت بازد .-7

 .دییشرکت تماس حاصل فرما نیاضافه با ا به اقالم و امكانات ازیدر صورت ن  -8

از مشارکت کننده بر اساس تعرفه  یاضاف یبرق مصرف ی نهیاقدام شود و هز یبرگزار خیهفته قبل از تار کیالزم  یبه برق اضافه با هماهنگ ازیدر صورت ن  -9

     گردد. یاخذ م مازندراناستان  یالملل نیب یها شگاهیشرکت در نما

 الیر 00،0003،1هر مترمربع  یبرق، کف موکت و نوشته سردرب به ازا زیپر ،یياطراف، روشنا یمجهز به پانل ها دهیسالن سرپوش یغرفه ها -10

 مالیات بر ارزش افزوده اضافه و اخذ مي گردد. %9و  به مبلغ قرارداد ثبت نام  متر مربع است.( 24باشد. )حداقل متراژ غرفه  يم

 عهده مشارکت کننده می باشد و مبلغ غرفه به صورت خالص محاسبه گردیده است.کلیه کسورات قانونی به   -11

و  دکنندگانیبه بازد یبه منظور پاسخگوئ یبا نصب کارت شناسائ شگاهیساعات کار نما انیتا پا دیساعت قبل از شروع بازد میغرفه ها موظفند ن نیمسئول -12

 حضور داشته باشند. در غرفه مربوطه یشینما یحفاظت از وسائل و کاالها

و در صورتیكه کاالی عرضه شده مغایر با عنوان نمایشگاه  و شراکت با اشخاص ثالث را نخواهد داشت ریغرفه را به غ یو واگذار ییشرکت کننده حق جابجا   -13

 و زمینه فعالیت ذکر شده باشد، از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری خواهد شد.

 دادهای منعقده با غرفه دار بوده و غرفه داران می بایستی شرایط فعالیت خود را به ستاد برگزاری نمایشگاه اعالم نمایند.مسئولیت معامالت و قرار  -14

 باشد. یوارد شود غرفه دار متعهد به پرداخت خسارت م یامكانات و لوازم داخل ایغرفه ها  یبه پانلها انیو ضرر وز یدگید بیهر گونه آس  -15

 را ندارند. یقینوع موس چیباشد و غرفه ها حق پخش ه یمجاز م شگاهینما ویراد قیفقط از طر یقیپخش موس  -16

کارت  تمامی شرکت ها و تولیدکنندگان و واحد های صنفی می بایستی در هنگام ثبت نام نسبت به ارایه مستندات الزم ازجمله پروانه بهره برداری، -17

 پروانه صنفی و تولیدی، جواز کسب تولیدی به ستاد برگزاری اقدام نمایند.شناسایی کارگاه، گواهی فعالیت صنعتی، 

می دهند مورد استفاده قرار  شگاهیعرضه در نما یکه برا گرید یغاتیهرگونه برگه تبل ای تیزیکاتالوگ، بروشور، کارت و نینمونه آخرشرکت ها می بایستی   -18

 .ای الزم را دریافت نمایندرا به ستاد برگزاری نمایشگاه ارایه و تاییدیه ه

 

 مازندران) کاال و -نمایشگاه کاال و خدمات ایرانبند شرایط  18................................. با آگاهي کامل از  اینجانب ................................... مدیر واحد

به یا ............ را دارم و مبلغ ................................................... نقداً و خواست فضای نمایش غرفه به متراژ ...در لیزینگ و فروش اقساطي(-خدمات

ومابقي آن را طي یک چک شده ست پیوفیش  به نام شرکت آوا ابتکار مه سیما واریز و باقرخان بانک ملت شعبه 5569804940حساب 

عنوان یک قرارداد کامال رسمي تلقي شده و شرکت این فرم ب .......... در وجه شرکت آوا ابتکار مه سیما پرداخت خواهد شد.به تاریخ ..............

نمایشگاهي حق هرگونه اقدام قانوني جهت پیگیری وصول مطالبات از شرکت کننده را دارد. ضمنا کلیه مقررات و توضیحات فوق الذکر جهت 

اینجانب به  ءرا با دقت مطالعه کرده و امضالیزینگ و فروش اقساطي(  -مازندران) کاال و خدمات -خدمات ایران نمایشگاه کاال وشرکت در 

 پایبندی به آن مي باشد.نه و تفهیم و توجیه نسبت به فرم ثبت نام و قرارداد و امنزله ابراز تمایل آگاه

 مهر و امضاء                                      تاریخ :                                                  
 


