
  
  راهنماي جانمايي و تكميل ثبت نام
  در نمايشگاه بين المللي ايران پالست

  
  
 هاگزينه جانمايي اوليه براي شما فعالي مي شود و مي توانيد سـالن  شما توسط ستاد برگزاري با تاييد اطالعات  -1

   . ه را مشاهده نماييدتخصيص داده شد، به شما يو غرفه هايي كه براساس گروه كاالي
  

   
غرفه هايي كه به رنگ . در اين مرحله شما مي توانيد سالن هايي كه به شما اختصاص يافته را مشاهده فرماييد -2

يك تايمر هم در سمت راست ديده مـي شـود كـه زمـان بـاقي      . طوسي و چشمك زن هستند قابل انتخاب هستند
ت بـراي جانمـايي از طريـق    زمان دقيق باز شدن سـاي البته . مانده تا آغاز جانمايي را نشان مي دهـد 

هاي موجـود را مشـاهده و بـراي رزرو آنهـا     فضـا در واقع اكنون شما مـي توانيـد   .  اطالعيه اعالم خواهد شد
  .با باز شدن سايت براي جانمايي، همه شركت ها به صورت همزمان امكان جانمايي دارند. برنامه ريزي نماييد

  

  
  



هر يك از غرفه هاي موجود، امكان افزودن آن غرفـه بـه سـبد خريـد      با انتخاب ،پس از  آزاد شدن جانمايي  -3
  .شما فراهم مي شود

  

 
 
شما مي توانيد براي تاييد نهايي روي . رنگ آن غرفه تغيير مي كند ،با افزودن غرفه انتخاب شده به سبد خريد -4

  .يك كنيدلسبد خريد ك
  

 
 
  



د اين غرفـه هـا   يدر سبد خريد فهرست غرفه هاي انتخابي خود را مشاهده مي كنيد و در صورت تاييد مي توان -5
بنابراين دقـت كنيـد كـه    . د نداردتوجه كنيد كه بعد از ثبت نهايي امكان ويرايش غرفه وجو. را ثبت نهايي نماييد

  .غرفه مورد نياز خود را انتخاب كنيد

 
 
در اين مرحله الزم است فرم هاي موجود را دانلود و پس . با ثبت نهايي وارد مرحله فرم هاي قانوني مي شويد -6

تاييد مي شود و شـما  پس از بارگزاري، فرمها توسط ستاد بررسي و . از تكميل و امضا در سايت بارگزاري نماييد
سـاعت بـراي تكميـل فـرم هـاي قـانوني فرصـت         24دقت كنيد شـما   .مي توانيد وارد مرحله پرداخت مالي شويد

  .اتوماتيك غرفه شما آزاد مي شود پس از اين زمان به صورت. داريد

  
  
در اين مرحله شما پيش فاكتور خود را كه صرفا شامل هزينه اجاره زمين نمايشگاهي است مشـاهده و نسـبت     -7

بعد از اين زمـان غرفـه شـما    . ساعت فرصت داريد 48براي اين مرحله  .به پرداخت الكترونيك آن اقدام مي كنيد
  .آزاد مي شود

  

 



 
  
  
ايـن بخـش نيـز    . ات عمومي نمايشـگاه مـي شـويد   وارد بخش خدم ،با پرداخت فاكتور مربوط به هزينه زمين  -8

با پرداخت اين فاكتور وارد بخش خـدمات اختصاصـي   . مربوط به هزينه هاي خدماتي است كه دريافت مي كنيد
  .مي شويد

 
 
 
جـدول محـدوديت   مشاهده  "شما مي توانيد با انتخاب گزينه . مرحله بعد درخواست كارت غرفه داري است -9

  همچنـين بـا انتخـاب گزينـه افـزودن     . از تعداد كارت هايي كه مجاز به ثبت آن هستيد مطلع شـويد  "ثبت كارت
دقت كنيد كه عكس هايي كـه در سـامانه وارد مـي كنيـد     . مي توانيد كارت هاي غرفه داري خود را وارد نماييد

  .اداري استفاده فرماييدروي كارت هاي شما نقش مي بندد، لذا از عكس هاي مناسب و 
  

 
 



در اين مرحله نيز مي توانيـد براسـاس سـهيمه تخصـيص داده     . مرحله بعد در خواست كارت پاركينگ است -10
  .شده كارت پاركينگ دريافت نماييد

مـي توانيـد   . شما نياز به ارائـه اطالعـات غرفـه خـود بـه شـركت هـاي غرفـه سـاز داريـد           ،براي ساخت غرفه -11
مشـاهده كـرده و پرينـت     "شده شـما  غرفه هاي انتخاب"در بخش اطالعات دقيق غرفه اي كه رزرو كرده ايد را 

  .بگيريد
   

  

  
  

  
شما الزم است با توجه به اطالعيـه هـاي سـتاد برگـزاري در زمـان      . مرحله بعد، مرحله تحويل مدارك است -12

و  دهيـد برگـزاري  تحويل ستاد شامل چك ضمانت و اصل تعهدنامه هاي حراست و ارزي مقرر مدارك خود را 
  .رسيد دريافت نماييد

ود را خـ غرفـه هـاي   نقشـه   يـه تاييدالزم اسـت  دارنـد  خودسـاز  غرفـه  مشاركت كنندگاني كه در مرحله بعد  -13
  .دريافت نمايند

يه، مجوز ورود به سالن بـراي شـما   تاييددريافت اين با . مرحله بعدي است ،تاييد نهايي شركت در نمايشگاه -14
  . صادر مي شود و مي توانيد غرفه خود را تحويل بگيريد

الزم است در روز پاياني نمايشگاه نسبت بـه تكميـل فـرم نظرسـنجي  اقـدام      . مرحله بعد فرم نظرسنجي است -15
  .فرم نظرسنجي مجوز خروج از نمايشگاه براي شما صادر مي شود تكميلبا . فرماييد

، با صدور اطالعيه سـتاد برگـزاري  . مرحله بعد دريافت فاكتور رسمي و عودت چك ضمانت شركت هاست-16
فـاكتور و همـه شـركت هـا بـراي       د بـراي دريافـت  نـ مي توانشركت هايي كه درخواست فاكتور رسمي داده اند 

  .دريافت چك ضمانت خود به ستاد برگزاري مراجعه نمايند
  

  .اميدواريم حضور موفق و ثمربخشي در نمايشگاه ايران پالست داشته باشيددر پايان 
 


