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  تبریز المللیبین نمایشگاه

 مینچهـار  و بیسـت  رایطشـ  از مـل کا آگـاهی  بـا  ........................................  تولیـدي  واحـد  مدیر ........................................ اینجانب

 ............... متـراژ  بـه  غرفـه  نمایشـی  فضاي درخواست تبریز - ایران ساختمانی مصالح و لوازم آالت،ماشین المللیبین نمایشگاه

 محـل  انتخـاب  زا کامـل  آگاهی با و داشته را مترمربع ............ متراژ به باز فضاي ،  بنديغرفه بدون   بنديغرفه با مترمربع

 ارزش سـاب احت بـا  مشـارکت  هزینه کل ضمن در داشت نخواهم را اضاعتر هیچگونه حق ............................. سالن در خود غرفه

 بانـک  نـزد   شرکت 1754800206502 جاري حساب به بانکی حواله بانکی/ چک طی ریال ............................. مبلغ به جمعاً افزوده

 و مقـررات  کلیـه  ضـمناً  میباشـد.  سـت درخوا فرم ضمیمه به آن رسید و منظور )1754(کدبانک تبریز ـ تهران دروازه شعبه سپه

 قبـول  مـورد  گردد تنظیم و تهیه ایران تجارت توسعه سازمان قوانین چهارچوب در نمایشگاه برگزارکننده سوي از که ضوابطی

 اخذ اینصورت غیر در نگذارم نمایش به غرفه داخل در را کشور از خارج ساخت اجناس هیچگونه میگردم متعهد و بوده اینجانب

 از انصـراف  صـورت  در و نمـود  خـواهم  پرداخـت  ارزي تعرفـه  بـا  را غرفـه  هزینـه  و بـود  خواهد الزامی نمایشگاه کتبی تموافق

 د.بو نخواهد دداسترا و مطالبه قابل پرداختی وجوه کل نمایشگاه در مشارکت
  

  

  

  امضاء و هرم                                       تاریخ                                                                                                                                                       

  



  
  

  ساختمانی مصالح و لوازم آالت،ماشین المللیبین نمایشگاه ینمچهار و بیست مقررات و شرایط

  1398 ماهخرداد  21 – 24         تبریز - ایران
  

  

  غرفه اجاره هزینه
 است. مربع متر ٥٠ باز فضاي و مربع متر ١٢ سالن داخل ھاي غرفھ متراژ قلحدا 
 غرفھ ھر برای کھ است خالص بطور لایر ٠٠٠/٧٥٠/١/- بندیغرفھ با مترمربع ھر نمایشی فضای ھزینھ 
  و پیشـــــــــــــــــخوان میـــــــــــــــــز یـــــــــــــــــک متـــــــــــــــــری ١٢
 لایر ٠٠٠/٧٠٠/١/- بنــدیغرفــھ بدون مترمربع ھر نمایشی فضای ھزینھ     بود. خواھد صندلی عدد ٢

 است. خالص بطور
 میــدان دور خــالص بطــور لایر ٠٠٠/٢٥٠/١/- صــنعت میــدان دور در مترمربــع ھــر باز فضاي ھزینھ 

 بطــور لایر ٠٠٠/١٠٠/١/- ســھند سالن روبروي – سپیدار بلوار و خالص بطور لایر ٠٠٠/١٥٠/١/- قالیباف
 است. خالص

 مالیــاتی افــزودۀ وارزش میگــردد اخــذ و فھاضا فوق مبلغ بھ مالیاتی افزودۀ ارزش %٩ 

 شد. واخذخواھد محاسبھ ٩٨ درسال دارائی وزارت تصویبی نرخ براساس

  مقررات و شرایط        

 فــرم، تكمیــل عــدم صــورت در اســت. الزامــي التین) و (فارسي نام ثبت فرم قسمت دو ھر تكمیل -١
 نخواھــد نمایشــگاھی لــوح در مشخصات درج اشتباه ھرگونھ بروز قبال در مسئولیتي ھیچ نمایشگاه

 داشت.
 جھــت آمــادگي اعــالم و گرفت خواھد انجام كامل بطور مشارکت ھزینھ وصول از پس قطعي نام ثبت -٢

                    نمایــــد. نمــــي متقاضــــي بــــراي حقــــي ھیچگونــــھ ایجــــاد نمایشــــگاه در مشــــاركت
 بود. خواھد کسور ھرگونھ بدون و خالص شده اعالم یمتھایق ضمناً 

 است. كننده شركت عھده بھ ھا غرفھ داخل نظافت -٣
-غرفــھ در نمایشگاه کاری ساعت خاتمھ از پس و شروع از قبل دقیقھ ٣٠ میبایست غرفھ مسئولین -٤

 عھــده بھ غرفھ لداخ امنیت نمایشگاه کاری ساعات و مدت این طول در باشند. داشتھ حضور خود ھای
 فــوق مــدت طول در ھاغرفھ داخل امنیت قبال در مسئولیتی ھیچگونھ نمایشگاه و بوده کننده شرکت

 داشت. نخواھد
 اضــافی لــوازم و امکانات یا ھاغرفھ پانلھای بھ کھ زیان و ضرر و دیدگی آسیب ھرگونھ ھزینھ -٥

 شد. خواھد اخذ کننده شرکت از آید وارد
 ندارد. نمایشگاه اطالع بدون را، غیر بھ غرفھ اگذاریو حق کننده شرکت -٦
 داخــل چــھ و بــاز فضاي در (چھ سانتیمتر ٧٠ و متر ٢ آن، آرایش و زنیغرفھ جھت مجاز ارتفاع -٧

 دارنــد شــده ذکــر حــد از بیش خود غرفھ دکوربندی و طراحی بھ نیاز کھ شرکتھایی باشد.می سالن)

 از خــود آرائــي غرفھ نقشھ تائیدیھ اخذ بھ نسبت مایشگاهن شروع از قبل روز ٤٥ حداکثر میبایست

 موظــف کننده شرکت آرایی،غرفھ نقشھ تایید صورت در است بدیھی نمایند. اقدام نمایشگاه مدیریت

 بود. خواھد متراژ افزایش ھزینھ پرداخت بھ
 معرفــی را ســازغرفــھ تبلیغاتی شرکت اینامھ طی بایستمی شرکت سازی،غرفھ بھ اقدام صورت در -٨

 دریافــت تبلیغاتی شرکت از امانی بطور غرفھ محل تنظیف جھت لایر ٠٠٠/٠٠٠/١٠/-  مبلغ ھمچنین نماید

 عــدم صــورت در و عــودت مبلــغ نمایشــگاه نظر با ساعت ٢٤ تا شده تنظیف غرفھ تحویل صورت در کھ

 شد. خواھد نمایشگاه ضبط تنظیف،
 استفاده حقیقی و حقوقی افراد تبلیغات از را سقف بلندای بھ مجاز ارتفاع میتواند نمایشگاه -٩

 پانــل زیــر دار غرفــھ با اولویت است بدیھی داشت. نخواھد ادعایی و اعتراض گذار غرفھ و نماید

 شد. خواھد واگذار بغیر اینصورت غیر در میباشد تبلیغاتی
 غرفــھ محل در خارجی كارخانجات مارك یا و اسم از كھ كنندگاني مشاركت كلیھ از غرفھ ھزینھ -١٠

 شد. خواھد دریافت ارزي بصورت نمایند، استفاده خود
 جــدول در شــده یــاد ســاعات غیــر در خــود نمایشی کاالھای خروج و ورود بھ مجاز کننده شرکت -١١

 باشد.نمی زمانبندی
 اخــالل موجــب دیگــرو ھــایغرفھ برای مزاحمت ایجاد باعث بلندوناھنجارکھ اصوات ھرگونھ پخش -١٢

 است. ممنوع باشد، سالن پرسنل درکار
 نیستند. پراکنده صورت بھ خود نمایشی کاالھای فروش بھ مجاز کنندگان شرکت -١٣
 ھزینــھ اید.نم اعالم کتباً  ای بیمھ پوشش جھت را خود کاالئی ارزش میزان میبایست کننده شرکت -١٤

 میگردد. اخذ غرفھ تحویل ھنگام کھ باشدمی گذارغرفھ بعھده بیمھ
 خصــوص درایــن ننماید،نمایشــگاه خوداقــدامی ایبیمــھ پوشــش بھ نسبت گذار غرفھ درصورتیکھ -١٥

 داشت. نخواھد رابعھده مسئولیتی ھیچگونھ
 ھــاي ھزینــھ پرداخت و رمف تكمیل طریق از فقط غرفھ اضافي تجھیزات و لوازم ھرگونھ دریافت -١٦

 ارســال غرفــھ اضــافي لــوازم فــرم قطعــي نام ثبت از پس است بدیھي باشد. پذیرمي امكان مربوطھ

 را تقاضا رد یا وقبولي حق باقیمانده تقاضاوامكانات دریافت زمانبھ باتوجھ خواھدشد.نمایشگاه

 میدارد. محفوظ خود براي
 و جوایز اھدای کشی،قرعھ مسابقھ، بھ مربوط مراسم ھھرگون برگزاری بھ مجاز کنندگان مشارکت -١٧
 بــا را الزم ھمــاھنگی قــبالً  بایستمی امر این بھ نیاز صورت در باشند،نمی خود غرفۀ داخل در ...

  آورند. بعمل نمایشگاه



 متعھدوموظف گذارغرفھ و بوده نمایشگاه سوی از منحصراً  نمایشگاه سازی غرفھ جھت مجوز صدور -١٨

 از قبــل روز ٢٠ را نمایشــگاه تائیــد مورد سازغرفھ نمایشگاه در غرفھ ساز و ساخت صورت در است

 نماید. معرفی کتباً  نمایشگاه بھ غرفھ، تحویل
 بــھ تائیــد جھت را غرفھ از کامل طراحی ایمنی مسائل و مقررات رعایت ضمن میبایست سازغرفھ -١٩

 میگــردد اخــذ ساز غرفھ از غیره و ایمنی ردموا تامین جھت زیر مبالغ و نماید. تحویل نمایشگاه

  ندارد. دارغرفھ پرداختی وجوه بھ ارتباطی ھیچگونھ کھ
 ھــر بــرای لایر ٠٠٠/٥٠/-  ســازیغرفــھ                غرفــھ. از مترمربع ھر برای لایر ٠٠٠/١٠/-   کف

 غرفھ. از مترمربع
-غرفــھ داران،غرفــھ یدکننــدگان،بازد بھ جانی و مالی مسئولیتھای و وارده خسارات ھرگونھ -٢٠

 باشد.می کننده مشارکت بعھده عوامل و سازان
 از خــارج در ولــو باشد نمایشگاه بھ مربوط کھ غیره و دعوت کارت پوستر، آگھی، ھرگونھ چاپ -٢١

 برسد. نمایشگاه کتبی موافقت و تایید بھ بایستی گردد منتشر نمایشگاه
 نیــاز اینصورت غیر در بوده نمایشگاه لوگوی و نام و امضا با صرفاً  نامھ دعوت ھرگونھ صدور -٢٢

 دارد. نمایشگاه کتبی مجوز اخذ بھ
 تــا و انتقال نمایشگاه بھ را خود کاالی نمایشگاه شروع از قبل روز یک میبایست داران غرفھ -٢٣

 غیر در نمایند، سازی پاک و تزئین کامالً  را خود غرفھ »افتتاح روز« نمایشگاه شروع روز ١٢ ساعت

 از را خســارات درخواست حق و ممانعت کامال داران غرفھ کاالی ورود از میتواند نمایشگاه اینصورت

 نمود. خواھد سلب خود
 از و محسوب ضایعاتی کاالی باشند راھرو محدوده در میزان ھر بھ غرفھ از خارج در کھ اجناسی -٢٤

 از خــارج بــھ انتقال و برداشت حق یشگاهنما و بود خواھد مجزا شرکت یا شخص ھر غرفھ داخل کاالی

 باشد.نمی نمایشگاه متوجھ مسئولیتی و دارد را سالن
 ھــر شود انجام گذارغرفھ درخواست بنابھ کھ ھرنمایشگاه عادی بندیدرغرفھ تغییر ھرگونھ برای 

 »سیستمھا بست و باز«  گردید. خواھد اخذ لایر ٠٠٠/٢٠٠/-مبلغ مربع متر
 اقــدام نمایشگاه از نمایشگاھی امور توسط داران جرثقیل اتحادیھ با جرثقیل بھ نیاز صورت در 

 جرثقیــل توسط شده حمل کاالی و بوده ممنوع نمایشگاه بھ غیر جرثقیل ھرگونھ ورود و گردید خواھد

 بود. خواھد سالن درب تا فقط نمایشگاه خارج از
 

  میباشد. كامل حساب تسویھ بھ منوط غرفھ تحویل   
  ندارد. اختصاصی و انحصاری سازغرفھ ھیچگونھ نمایشگاه ضمن در     
  بود. خواھد معذور کتبی تعھدات اخذ و ھماھنگی بدون سازان غرفھ بھ غرفھ تحویل از نمایشگاه 
  غرفھدرداخلپروژکتوریاچراغ ھرگونھ نصب صورت در و باشدمی سالن سقف از سالنھا کلیھ روشنایی 

 د.ش خواھد اخذ و محاسبھ وات برحسب و محسوب اضافی روشنایی
  قابل عنوان ھیچ بھ و بوده ارسالی زمانبندی طبق نمایشگاه بازدید ساعات و برگزاری تاریخ 

 میباشد. تعھدات از خارج ماژور فورس شرایط و بود نخواھد تمدید
  و شد نخواھد مسترد دریافتي وجوه اهنمایشگ در مشاركت از انصراف صورت در : مھم تذكر 

 نمود. خواھد اقدام نیز باقیمانده وجوه اخذ بھ نسبت نمایشگاه
 امضاء کامل آگاھی با و نموده مطالعھ کامالً  را فوق مقررات و شرایط کلیھ اینجانب
 دارم. قبول را فوق موارد کلیھ مسئولیت و مینمایم

     

ـــر             ـــاء و مھ  امض

  گذارغرفھ


