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 متر مربع(/ C)غرفه بدون سازه متر مربع(/B)غرفه بدون سازه متر مربع(/A)غرفه بدون سازه نام سالن

 توافقی ریال111/511/0 ریال111/211/0 سالنهای مفاخر  

 .نیز به مبلغ فوق اضافه خواهد شد مالیات ارزش افزوده% 1ضمنا  -

 .اضافه میشود ریال111/111هر مترمربع مبلغ در داخل سالن هزینه غرفه باسازه و تجهیزات نمایشگاهی .مبالغ فوق بدون سازه و تجهیزات میباشد  -

 متر01غرفه و پریز، موکت کف، کتیبه سردرب یک عدد میز و دو عدد صندلی به ازای هر  نرمال پانل های اطراف، روشنایی تجهیزات شامل -

 .ثبت نام و جانمایی در صورتی قطعی تلقی میگردد که متقاضی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و تسویه حساب اقدام نماید -

 .رکت کننده استرداد نمی گردددر صورت انصراف یا عدم حضور در نمایشگاه به هر دلیلی هیچگونه وجهی به ش -

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 این فرم به منزله ثبت نام اولیه میباشد(   1) فرم  

 .از اطالعات فارسی و انگلیسی مندرج در جدولهای زیر در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد

 :نام کامل شرکت 
                                                                                                                                                                    Company Name : 

 :مدیرعاملنام 

 

 :کد ملی مدیر عامل 
 

 

Name Of Director : 

 

 : کد اقتصادی

 

   : شماره ملی/ثبت شماره

 

E-mail :   

 
Http: 

 :محصوالت قابل عرضه/فعالیت

 : نام تجاری کاال
 

  :کشور تولید کننده 

 

Products /Activity : 
 

. 

 :نشانی دفتر مرکزی
 

Address : 
 

 :نمابر                                                                                                                                                                                                         :تلفن 

 

 …..…...………………………….…….……………………………… :تلفن مستقیم  …..…..…...……..………….…..……………………………… :تلفن همراه …..…..…..…..……………..……..…………………………  :نام رابط 

 .................................................................................... نماینده تام االختیار شركت /مدیر واحد......................................................................   اینجانب 

در  بدون سازه   با سازه.... .......................فضای باز / متر مربع غرفه داخل سالن............................... مقررات جاری نمایشگاه بدینوسیله تقاضایبا آگاهی و قبول 

 تا قبل از تحویل غرفهل فرم ثبت نام و الباقی ارزش افزوده در زمان تکمی% 9هزینه مشاركت با احتساب  مستدعی است بیعانهلذا . نمایشگاه فوق الذكر را دارم

 بنام شركت مدیریت پروژه های صادرات نزد بانك  3666 -3929-9619-9360یا شماره كارت   و 6221022211661سیبا  طی حواله بانکی به حساب جاری 

 .می نمایمداخلی یك ارسال  602-63200به نمابر  1و2به همراه  فرم های  وتصویر اعالمیه بانکی مربوطه را واریز نمودهنمایشگاهی 
         

 

 :نام و نام خانوادگی                                                                                                       

 :تاریخ و امضاء                                                                                                       
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 اطالعات مربوط به نمایشگاه-(2)فرم 
 

 برنامه زمانبندی نمایشگاه
آخرین مهلت تکمیل فرم و  ساعت بازدید

 درج در کتاب

 واگذاری غرفه

 (غرفه سازی)خودساز

 واگذاری غرفه

 سازه نمایشگاهی

 تخلیه غرفه

 6/6 1/6 66/3 12/3 11لغایت 26
 

 *عمومی نمایشگاه شرایط و مقررات*
 

برق، )بر اساس دستورالعمل شركت نمایشگاه بین المللی مشهد پیمانکار ساخت غرفه  موظف است جهت خدمات غرفه سازی شامل  – 2   

ریال  به حساب اعالم شده در ستاد برگزاری واقع در  666/06به ازای هر متر مربع عملیات غرفه سازی مبلغ ( نظافت و سایر خدمات 

 .عدم واریز فضا جهت ساخت وساز و تجهیز تحویل نمیگردد در صورت. نمایشگاه واریز نماید

ریال در وجه شركت مدیریت پروژه های نمایشگاهی صادر و  666/666/26پیمانکار ساخت غرفه  بایستی یك فقره چك تخلیه به مبلغ  - 1

 رسید آن  را تا زمان تخلیه نزد خود نگهداری نماید

طبقه اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی الزامی  1در صورت ساخت غرفه .متر میباشد 6مایشگاه حداكثر ارتفاع مجاز غرفه سازی در ن -6  

 .میباشد

 .تحویل غرفه فقط در صورت تسویه حساب كامل امکان پذیر و نیاز به اخذ برگه تسویه حساب از ستاد برگزاری نمایشگاه میباشد -1

های خود حضور داشته ه قبل از شروع و پس از خاتمه ساعت كاری نمایشگاه در غرفهدقیق 66مسئولین غرفه  در ایام برگزاری میبایست  -0

در طول این مدت و ساعات كاری نمایشگاه امنیت داخل غرفه به عهده مشاركت كننده بوده و نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال . باشند

 .ها در طول مدت فوق نخواهد داشتامنیت داخل غرفه

 .ده  حق واگذاری غرفه به غیر را  نداردمشاركت كنن -3

مشمول مقررات خاص بوده كه پیمانکار ساخت غرفه موظف به رعایت ( غیر از سازه های نمایشگاهی ) استفاده از غرفه های خود ساز  -6

 .آن می باشد

معرفی نماید و پیمانکار مذكور بایستی   ای پیمانکار ساخت غرفه  رابایست طی نامهسازی، مشاركت كننده  میدر صورت اقدام به غرفه -0

 كلیه نقشه های غرفه سازی را  به ستاد برگزاری ارائه نماید 

عدم استفاده كراوات وپاپیون برای آقایان وعدم استفاده از لوازم آرایشی ) رعایت شئونات اسالمی برای افراد داخل غرفه الزامیست  -9

 (.ای اسالمی ضروری بوده ومتخلفین حق حضور در غرفه را نخواهند داشتورعایت حجاب كامل برای بانوان طبق ارزشه

بعهده نخواهد  نمایشگاه دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی را اقدامی ننماید، ای خوددرصورتیکه غرفه دار نسبت به پوشش بیمه -26

 .داشت

نسبت به تخلیه غرفه خود در همان روز اقدام نموده در غیر  9راس ساعت  66/66/90كلیه مشاركت كنندگان موظف هستند در روز  -22  

 .اینصورت غرفه تخریب و تخلیه و از محل چك تخلیه هزینه های آن تامین خواهد شد

                                                                                                                         در صورت انصراف یا عدم حضور در نمایشگاه به هر دلیلی هیچگونه وجهی به شركت كننده استرداد نمی گردد - 21

 

 :نام ونام خانوادگی مدیر عامل  
 :مهر و امضاء


