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 مشخصات مشارکت کننذه
 :شماره قزارداد

 :تاریخ

 :وبم مذیر عبمل :سبزمبن/وبم شرکت

 :وبم تجبری  :زمیىٍ فعبلیت

 :تلفه ثببت ي َمراٌ مسئًل غرفٍ  :وبم مسئًل غرفٍ 

 : آدرس ي تلفه  دفترمرکسی

 فضای نمایشگاهی قابل واگذاریمشخصات 

 نوع غزفه
اجاره بهاء به اسای هز 

 متزمزبع
 بزنامه سمان بنذی نمایشگاه

 خزوج کاال اختتامیه افتتاحیه واگذاری غزفه

 13/08/98 12/08/98 9/08/98 6/08/98 ريال 1500000 *غرفٍ بب پبرتیشه ي تجُیسات استبوذارد
ػذد  4ػذد هیض ٍ 2ػذد پشیض ثشق،1ثٌذی اعشاف،هَوت وف،سٍشٌبیی ،پیشبًی ًَیسی غشفِ،  هتش پبًل 24هتشاط حذالل –غشفِ ثب تجْیضات هتؼبسف *

 هتش هشثغ 24صٌذلی ثِ اصاء ّش 

تخصصی فَق جبسی ًوبیشگبُ  ًوبیٌذُ  ششوت فَق  ثب آگبّی ٍ لجَل هٌذسجبت روش شذُ ٍ همشسات ٍ/ایٌجبًت                                        هذیش**

 .هغبثك ششایظ  هبلی  ثِ ششح صیش سا داسم ( غشفِ)،ثذیي ٍسیلِ تمبضبی اجبسُ فضبی ًوبیشگبّی

 مشخصات غزفه درخواستی

 متزاژ درخواستی نوع غزفه
 مبلغ کل 

 (ریال ) 

 نحوه پزداخت

 شعبٍ/وبم ببوک تبریخ ياریسفیش شمبرٌ فیش (ریبل)مبلغ

 استبًذاسد
 

     
 :پالن

 ًضد  – ir270120000000005068886318یب شمبرٌ شببی  5068886318  شوبسُ ثِ حسبة فمظ (چه ّب )ٍاسیضی ّب ولیِ : یکتبصرٌ 

 صَست پزیشد (6104337940544008شمبرٌ  ) ضوٌب ٍجِ ًمذ تشجیحب اص عشیك وبست ثِ وبست . صبدس گشدد  وظبم صىفی رایبوٍثِ ًبم  ملتببوک 

ّضیٌِ غشفِ دسخَاستی، ٍجِ ٍاسیضی هستشدد هی گشدد ٍ اص تبسیخ فَق الزوش ثِ % 50ثب وسش  25/07/98اًصشاف ششوت وٌٌذگبى تب تبسیخ :  ديتبصرٌ 

 ثؼذ اًصشاف ثِ ّیچ ػٌَاى پزیشفتِ ًیست

هجشی حك داسد پالن . ػول ًٌوبیذ ( ػذم ٍاسیض ٍجِ)خَدثِ تؼْذات هبلی  سٍص پس اص تبییذ دسخَاست هتشاط 5حذاوثش  دس صَستی وِ هشبسوت وٌٌذُ : تبصرٌ سٍ

 ّبی هشبسوت وٌٌذُ سا ثِ غیش ٍاگزاس ًوَدُ  ٍ هشبسوت وٌٌذُ حك ّیچ گًَِ اػتشاضی ًذاسد
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 :مقررات نمايشگاه 

ّبی ثیوِ ٍ  ثِ ثیوِ ًوَدى وبالّبی خَد ًضد یىی اص ششوت وٌٌذگبى ثِ هٌظَس پیشگیشی اص ثشٍص خسبسات هَظف ششوت (1

 .ثبشٌذ ثشگضاسوٌٌذُ هی ًبهِ هشثَط ثِ اسائِ ثیوِ

ّب اص  تخلیِ غشفِ. ثبشٌذ تخلیِ غشفِ خَد ًویپبیبى سٍص آخش هجبص ثِ تشن یب  وٌٌذگبى تب آخشیي لحظِ ثشپبیی ًوبیشگبُ دس ششوت (2

 .سبػت ثِ پبیبى ثشسذ 24حذاوثش ظشف ست ثبی ٍ هی (حضَس غشفِ داساى الضاهی هی ثبشذ )ثؼذ اص خبتوِ ًوبیشگبُ آغبص شذُ صجح سٍص

یت ٍ تخلیِ وٌٌذ ثبیذ پس اص پبیبى ًوبیشگبُ ًسجت ثِ تخش الذام هی وٌٌذگبًی وِ سأسبً ًسجت ثِ سبخت غشفِ خَد ششوت (3

 .ًوبیٌذ ٍسبیل دوَسی الذام

دسٍى حشین غشفِ خَد ًصت ًوبیٌذ ٍ استفبدُ اص  الالم تجلیغی خَد سا تجلیغبت هحیغی ٍ  تَاًٌذ وٌٌذگبى فمظ هی ششوت (4

 .ثبشذ هی هوٌَع ٍ فضبی ثبص ًوبیشگبّی  ّبی هجبٍس فضبی ساّشٍی غشفِ

 .ّبی الصم ثؼول آیذ  لجالً ثبیذ ثب ثشگضاسوٌٌذُ ّوبٌّگی ،ّب غشفِ دس صَست توبیل ثِ فیلوجشداسی یب ػىسجشداسی اص (5

ٍاگزاس شذُ تٌْب دس ّشگًَِ ادػب دس خصَص هتشاط غشفِ  گیشی ًوبییذ،  اًذاصُ حتوبً پس اص تحَیل غشفِ خَد، هتشاط آى سا (6

 .ثبشذ ًوبیشگبُ لبثل عشح ٍ ثشسسی ثَدُ ٍ پس اص آى هشدٍد هی اص افتتبحیِ لجل 

الذام ثِ تغییش صهبى یب هىبى ثشپبیی ًوبیشگبُ  خَصستبىالوللی  ّبی ثیي چٌبًچِ تحت ششایظ اضغشاسی ششوت ًوبیشگبُ (7

 .ششایظ جذیذ خَاّذ ثَدثشگضاسوٌٌذُ ًجَدُ ٍ ثشگضاسی ًوبیشگبُ تبثغ  ًوبیذ هسئَلیتی هتَجِ

 .سػبیت حجبة ٍ شئًَبت اسالهی دس عَل هذت ثشگضاسی ًوبیشگبُ الضاهی است (8
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