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  فرم شرکت در نمایشگاه

...................... کلیه موارد ............................... مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت ........................................................اینجانب ..................

درخواست فضاي      مندرج در فرم مقررات را مطالعه نموده و متعهد به انجام آنها می باشم و با آگاهی کامل از شرایط نمایشگاه 

به ...... ریال .......................... کل هزینه غرفه جمعاً به مبلغ  ... متر مربع را دارم...............ی غرفه در سالن به متراژ ......گاهنمایش

وابطی که از سوي برگزار کننده ض. ضمناً کلیه مقررات و واریز می گرددبه نام     .............................................    شماره حساب

تهیه و تنظیم گردد مورد قبول نمایشگاه در چارچوب قوانین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال 

  اینجانب خواهد بود.

  نام شرکت  و برند:

  کدشهر:  تلفن:  فکس:

  ایمیل:  وبسایت:

 آدرس:

  نام مدیرعامل:  موبایل:

  نام نماینده موبایل:

 زمینه فعالیت/محصوالت/خدمات:

  .ریال است 000/800/2مربع غرفه بدون احتساب ارزش افزوده  هر متراجاره هزینه  - 1

 است.تمامی مقررات برابر با مقررات سازمان توسعه تجارت  - 2

 نیست.پس از انجام مراحل ثبت نام و واریز اجاره بها غرفه وجه واریزي به هیچ عنوان قابل استرداد  - 3
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  شرایط و مقررات نمایشگاه

 درخواست فضاي نمایشی و سایر خدمات بدون ارائه فرم درخواست و پرداخت هزینه هاي مربوطه معتبر نخواهد بود. - 1

ه ارسال فرم ثبت نام هیچ گونه تعهدي براي برگزار کننده جهت رزرو غرفه متقاضی ایجاد نمی کند در صورت عدم تسویه حساب، غرفه رزرو شده بتکمیل و  - 2

 متقاضی دیگري واگذار خواهد شد.

 محل غرفه پیشنهادي هر یک از متقاضیان صرفاً با تأیید مدیریت نمایشگاهی مورد قبول می باشد. - 3

 مایشگاهی با برآورد کارشناسی توسط نمایشگاه در قبال خطرات آتش سوزي ، انفجار و ... با هزینه نمایشگاه بیمه می گردد.کلیه اجناس ن - 4

 پس از انجام مراحل ثبت نام و واریز اجاره بهاي غرفه ، وجه واریزي به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد. - 5

ه به عهده شرکت کننده محترم می باشد، در صورتی که به سالن آسیب برسد مسئول جبران خسارت وارده نگهداري داخل غرفه ها در ساعات برگزاري نمایشگا - 6

 می باشد.

ایشگاه جدید منتقل اگر به هر دلیلی تاریخ نمایشگاه تغییر پیدا کند مجري موظف است چندروز قبل از نمایشگاه اطالع رسانی نمایدو کل متراژ رزرو شده به نم - 7

 خواهد شد

 هر گونه اصوات بلند و ناهنجار در غرفه ممنوع می باشد، و غرفه دار موظف به رعایت اصول نمایشگاهی در این مورد می باشد.پخش  - 8

 تأمین روشنایی نرمال بر عهده نمایشگاه می باشد. مازاد بر آن بر اساس ضوابط نمایشگاه محاسبه و دریافت می شود. - 9

 سوي اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروي انتظامی را رعایت نماید. غرفه دار می بایست کلیه شرایط اعالمی از - 10

ساعت پس از خاتمه نمایشگاه غرفه توسط شرکت کننده تخلیه نشود، کاال توسط مجري نمایشگاه به انبار منتقل و هزینه انبار داري  48چنانچه حداکثر ظرف  - 11

 بر اساس ضوابط دریافت می شود.

  نمایشگاه ممنوع می باشد. عرضه هر گونه کاالي قاچاق در - 12

یشگاه صادر شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال فروش یا عدم فروش غرفه دار نداشته و در صورت عدم تسویه حساب کامل قرارداد مجوز خروج کاالها از نما - 13

نقل و انبار داري فروش و مبالغ آن به حساب  نشده و اموال غرفه تا تسویه کامل قرارداد به نفع شرکت ضبط و در صورت عدم تسویه با احتساب هزینه حمل

 شرکت واریزخواهد شد.

   .باشد غرفه دار موظف به رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتی ابالغی از سوي وزارت بهداشت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی کشور و مجري می - 14
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