وُميه ومایشگاٌ چاپ دیجيتال ي وشرريميزی
« بًستان گفتگً  ،مجتمع ومایشگاَی شُر »
 01تا  01تير 0111

مکان :تُزان -بشرگزاٌ شُید چمزان  ،بًستان گفتگً  ،مجتمع ومایشگاَی شُز
بزگشارکىىدٌ:
شزکت تجارت راَکار وًیه جُان

ستاد بزگشاری:
تلفه09127070614-77633157 :
فاکس66420231 :
www.idpex.ir
پست الکتزيویکinfo@idpex.ir :

هزینه غرفه های نمایشگاهی و شرایط پرداخت:
غرفه در سالن سرپوشیده و مجهز به تجهیزات پیش ساخته هرمترمربع  3/500/000لایر (حداقل 21مترمربع(
تجهیزات پیش ساخته شامل پانل های اطراف ،موکت ،یک عدد پریز ،روشنائی ،یک عدد میز ،دو عدد صندلی،
کتیبه با نوشته است.
شرایط پرداخت:
کل هزینه اجاره غرفه براساس متراژ درخواستی  ،باید به صورت چک به تاریخ روز در وجه آقای جالل
ذکایی خیرآبی صادر و یا به شماره حساب  8011/20/8210213/2بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه
میدان انقالب کد ( 3022شبا  ) IR440600302201003120198001یا شماره کارت
 6063/7310/2227/7272به نام آقای جالل ذکایی خیرآبی واریز گردیده و به همراه سایر مدارک به
ستاد برگزاری تحویل گردد.



پرداخت وجه بدون ارسال مدارک به ستاد برگزاری یا پس از آخرین مهلت ثبت نام و یا پس از تکمیل
ظرفیت سالنهای تحت پوشش تعهدی جهت تخصیص غرفه برای برگزارکننده ایجاد نمی نماید و کل وجه
(درصورت عدم امکان تخصیص غرفه) به متقاضی مسترد خواهد گردید.



درصورت انصراف از حضور تا یک هفته قبل از برگزاری نمایشگاه پس از اعالم کتبی شرکت کننده و
تائید برگزارکننده  21درصد وجه پرداختی مسترد می گردد و درصورت حصول انصراف کمتر از یک
هفنه قبل از برگزاری نمایشگاه هیچ وجهی به شرکتکننده مسترد نخواهد گردید.
 دریافت وجه نقد از مشارکت کنندگان توسط برگزارکننده به هیچ وجه امکانپذیر نیست ،لذا خواهشمند است
هزینه اجاره غرفه حتما ً به صورت چک به تاریخ روز و یا حواله نقدی به ستاد برگزاری پرداخت گردد.



درصورت پرداخت از طریق حواله نقدی درج نام دقیق شرکت "شرکت کننده" روی فیش ارسالی الزامی
است .

نکات مهم:
 کاالها و محصوالت مورد عرضه در نمایشگاه باید از کیفیت مناسب برخوردار باشند.
 کاالهای عرضه شده در نمایشگاه با شعائر اسالمی مغایرت نداشته باشند.
 نمایش اقالم تبلیغاتی مانند پوستر ،بروشور ،کاتالوگ ،عکس ،فیلم و  ...مربوط به کاالهای خارجی که
در آنها از تصاویر مغایر با شعائر اسالمی استفاده شده است در محل غرفه ممنوع است.
 با توجه شرایط خاص جامعه و اپیدمی بیماری کوید  21رعایت نکات بهداشتی ابالغی از سوی ستاد
ملی مبارزه با کرونا از سوی تمامی شرکت کنندگان الزامی است.

سایر موارد:

 انجام هرگونه تبلیغات محیطی در ایام برپایی نمایشگاه منوط به کسب مجوز مستقل و پرداخت
هزینه مربوطه است ،درصورت عدم رعایت این موضوع اقالم تبلیغاتی شرکت مذکور توسط ستاد
برگزاری جمع آوری خواهد شد.
 شرکت کنندگان فقط میتوانند اقالم تبلیغی خود را درون حریم غرفه خود نصب نمایند و استفاده از
فضای راهرو یا غرفه های مجاور بدین منظور ممنوع است.
 نصب یا آویختن هرگونه بنر ،پارچه نویسی ،پوستر یا اقالم مشابه آنها از سقف سالن ممنوع است.
 جهت اجرای تبلیغات ذکرشده در بند فوق ،شرکت کنندگان می توانند اقالم تبلیغی خود را روی
دیواره یا سقف غرفه و حداکثر تا ارتفاع  260سانتیمتر باالتر از غرفه خود نصب نمایند.
 درصورت بروز وقایع پیشبینی نشده (فورس ماژور) مانند جنگ ،زلزله ،سیل ،طوفان ،هرج و
مرج ،آتش سوزی ،تغییر قوانین جاری و  ...که منجر به لغو یا تغییر زمان نمایشگاه شود هیچگونه
مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و وجوه واریزی پس از کسر هزینه های انجام شده توسط
برگزارکننده مسترد خواهد شد.


 چنانچه تحت شرایط اضطراری مجتمع نمایشگاهی شهر اقدام به تغییر زمان یا مکان برپایی
نمایشگاه نماید مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و برگزاری نمایشگاه تابع شرایط جدید خواهد
بود.
 درصورتیکه تعداد شرکت کنندگان به هر دلیل به حد نصاب الزم نرسد به گونه ای که مانع از
تشکیل و برگزاری نمایشگاه گردد ،برگزارکننده ناگزیر از لغو نمایشگاه خواهد بود و در این
صورت فقط هزینه هایی که به برگزارکننده پرداخت شده مسترد خواهد گشت.
 درصورتیکه به دلیل تخلف از مقررات ،برگزارکننده ناچار به تعطیل نمودن غرفه ای باشد،
هیچیک از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمی تواند ادعایی در این
خصوص مطرح نماید.
 رعایت ضوابط و شئونات اسالمی و بهداشتی برای تمامی شرکت کنندگان و غرفه داران محترم
الزامی است.
 این مقررات براساس ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاههای بین المللی و مطابق کنوانسیون نمایشگاهها
تدوین شده و در تمام نمایشگاههای معتبر دنیا اجرا می شود .عدم توجه به آنها برگزارکننده را در پیگیری
قانونی علیه متخلفین مخیر می سازد.
 درصورت نمایش کاالهای سنگین و حجیم و یا نیاز ماشین آالت و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص یا با
ارتفاع بیش از یک متر ،الزم است مراتب جهت هماهنگی الزم با ذکر تعداد ،وزن و ابعاد در زمان ثبت نام
کتبا ً به ستاد اعالم گردد.
 درصورت نمایش ماشین آالت و دستگاههای سنگین ،حجیم و یا مرتفع و نیز ماشین آالت با مصرف برق
بیش از  1کیلووات ،مراتب باید دو روز قبل از افتتاح به اطالع و تائید برگزار کننده برسد.
 باتوجه به اینکه تخصیص برق شب به غرفه ها از لحاظ مسائل ایمنی ممکن نیست ،لذا از شرکت کنندگانی
که در داخل غرفه از یخچال استفاده می نمایند  ،تقاضا می گردد از قبل تمهیدات الزم را در این خصوص
بعمل آورند.

فرم ثبتوام:
وام شزکت  /مًسسٍ شزکتکىىدٌ .............................................................................................................................................
ًشبًی دفتش هشکضی............................................................................... ................................................................................................ :
صهیٌِ فعبلیت............................................................................................................................................................... .......................... :
ًبم هذیشعبهل.......................................................................................................................................................................................... :
ًبم هسئَل غشفِ.................................................................................................................................................................................... :
تلفي ....................................................................................................... :فبکس................................................................................... :
تلفي ّوشاُ ...................................................................... :پست الکتشًٍیک...................................................................................... :

ّضیٌِ غشفِ دس سبلي سشپَشیذُ ٍ هجْض ثِ تجْیضات
پیشسبختِ ( ّش هتشهشثع  3/500/000سیبل )
 .....................................................ریال

 .................متزمزبع ×  3/500/000ریال

سمت متقاضی  ..............................................تاریخ  .......................مُز ي امضاء ....................................

فرم درخًاست وام سردر غرفٍ:
جْت جلَگیشی اص ّشگًَِ اشتجبُ دس درج وام شزکت در سزدر غزفٍَای مجُش بٍ تجُیشات پیشساختٍ،
خَاّشوٌذ است ثب دلت ًسجت ثِ تکویل فشم صیش الذام فشهبئیذ .ثذیْی است ًبم ششکت دس سشدس غشفِ عیٌبً ثِ
صَست ریل دسج خَاّذ شذ.
ًبم ششکت  /هَسسِ:
فبکس:

تلفي:

وام شزکت بٍ فارسی......................................................................................................................................... :

Company name:..........................................................................................................................................

وام ي سمت متقاضی :

مُز ي امضاء:
تاریخ:

ایي لسوت تَسط ثشگضاسکٌٌذُ تکویل هیگشدد
سبلي شوبسُ ................. :شوبسُ غشفِ................... :

فرم درخًاست کارت شىاسائی:
جْت افضایش ضشیت حفبغت فیضیکی دس سبعت اٍلیِ ثبصگشبیی سبليّب ٍ جلَگیشی اص تشدد افشاد غیش هسئَل دس
داخل سبليّب ٍ سَْلت تشدد هسئَلیي ٍ هتصذیبى غشفِّب ًسجت ثِ صذٍس کبست شٌبسبئی عکسذاس ثشاسبس تعشفِ
هٌذسج دس ثٌذ ششایط ٍ تعشفِّبی کبست شٌبسبئی ٍ پبسکیٌگ الذام هیشَد .ثذیْی است دس طَل هذت ًوبیشگبُ لجل
ٍ ثعذ اص سبعبت ثبصدیذ اص ٍسٍد افشاد فبلذ کبست شٌبسبئی ثِ داخل سبلٌْب هوبًعت ثِ عول هیآیذ .لزا همتضی است
ّوضهبى ثب ثجتًبم ًسجت ثِ تکویل ٍ اسسبل فشم ریل الذام ًوبئیذ.
ًبم ششکت  /هَسسِ ششکتکٌٌذُ ............................................................. :هتشاط غشفِ دسخَاستی .................. :هتشهشثع


لطفاً اسامی در جديل تایپ شدٌ ي یا بصًرت کامالً خًاوا وًشتٍ شًد .خًاَشمىد است درخصًص اعالم
وام پزسىل غزفٍ َىگام تحًیل فزم بٍ ستاد دقت کافی مبذيل دارود .تعًیض وام افزاد جُت صدير کارت
شىاسائی پس اس تحًیل فزم بٍ ستاد بزگشاری مقدير ومیباشد.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

وام

وام خاوًادگی

وام پدر

شمارٌ شىاسىامٍ

سمت در غزفٍ

تعُد وامٍ شرکتکىىدگان ي غرفٍداران:
ایٌجبًت  ...........................................................هذیشعبهل ً /وبیٌذُ تبماالختیبس ششکت .................................................................
کِ هبیل ثِ هشبسکت دس ًْویي ًوبیشگبُ چبح دیجیتبل ًٍششسٍهیضی ثَدُ ،تعْذ هیًوبیذ ًسجت ثِ سعبیت ٍ اًجبم
دلیك هَاسد ریل دس طی صهبى ثشگضاسی ًوبیشگبُ الذام گشدد .ثذیْی است دسصَست هشبّذُ سفتبس هغبیش ،اعوبل
ضَاثط تعییي شذُ (اص لجیل لطع ثشق غشفِ ٍ تعطیلی آى) سا پزیشفتِ ٍ ّیچگًَِ ادعبی خسبستی ًخَاّذ داشت.
ًَ -1ع پَشش آلبیبى:
هطبثك هَاصیي ششعی ٍ عشف جبهعِ ثبشذ .استفبدُ اص لجبسّبیی کِ ثِ ًحَی اص اًحبء هجیي اشبعِ فشٌّگ هٌحط
غشة ٍ یب ًشبىدٌّذُ تصبٍیش هغبیش ثب شئًَبت اسالهی هیثبشذ هوٌَع است.
ًَ -2ع پَشش ثبًَاى:
ثبیذ هطبثك ثب هَاصیي ششعی ثَدُ ٍ حفع حجبة اسالهی ضشٍسی است .ثبًَاًی کِ دس غشفِّب فعبلیت هیًوبیٌذ
هیثبیست صشفبً اص همٌعِ ای کِ هَّبی سش سا کبهالً پَشیذُ ٍ هحفَظ داسد ٍ ّوچٌیي اص هبًتَ ٍ شلَاس هٌبست
استفبدُ ًوبیٌذ .استفبدُ اص پَششْبی چسجبى ،ثذى ًوب ،چبکذاس ٍ شلَاس کَتبُ هوٌَع است .استفبدُ اص جَساة ثِ
ًحَی کِ ثذى ًوب ًجبشذ ضشٍسی است ٍ الجسِ هَسد استفبدُ ثبیذ ثِ گًَِای ثبشذ کِ دستّب سا تب هچ ثِ طَس کبهل
پَشش دّذ.
 -3استفبدُ اص ّشگًَِ هَاد آسایشی ثشای ثبًَاًی کِ دس غشفِّب فعبلیت هیًوبیٌذ هوٌَع هیثبشذ.
 -4پخش هَسیمی ثب صذای ثلٌذ ٍ ّوچٌیي پخش ّشگًَِ هَسیمی هغبیش ثب هَاصیي ششعی ٍ عشف جبهعِ دس
فضبی غشفِ اکیذاً هوٌَع هیثبشذ.
ایٌجبًت ایي تعْذًبهِ سا ثب دلت کبهل هطبلعِ ًوَدُ ٍ ثب اهضبء آى کلیِ هفبد ٍ ششایط آًشا پزیشفتِ ٍ خَد سا هلضم ثِ
اجشای آى هیداًن.
وام ي وام خاوًادگی:
تاریخ:

سمت:
مُز ي امضاء:

تاریخهای مهم:



آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ  1تیر ) 2811بدیهی است درصورت تکمیل ظرفیت سالنهای تحت
پوشش پیش از تاریخ فوق برگزارکننده از پذیرش درخواستهای جدید معذور خواهد بود(.



اعالم نقشه های جانمایی :از  7تیر به بعد



آخرین مهلت جهت اعالم درخواست تغییر غرفه از پیش ساخته به خودساز یا بالعکس 7 :تیر2811



تحویل غرفه ها جهت چیدمان کاالی نمایشی و تزئین داخل غرفه 21 :ساعت قبل از آغاز نمایشگاه
 oنکته مهم :حضور نماینده شرکت در طول زمان چیدن غرفه ها تا بسته شدن درهای سالن
در غرفه الزامی است .درصورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع
آوری غرفه ها در غرفه برگزارکننده مسئولیتی درقبال مفقود شدن کاالها و تجهیزات از
غرفه نخواهد داشت.



تحویل فضا به شرکت کنندگان خودساز :از  12ساعت قبل از آغاز نمایشگاه



آخرین مهلت جهت پایان عملیات ساخت و ساز و خروج نخاله های غرفه های خودساز 21 :ساعت
قبل از شروع نمایشگاه  .درصورت عدم اتمام عملیات غرفه سازی در زمان مقرر و خروج بموقع
نخاله های ساختمانی خسارت مربوطه  ،بنا به تشخیص برگزارکننده از مبلغ سپرده نقدی تضمین
حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت دیرکرد کسر خواهد شد.



تحویل کارتهای شناسائی :دو روز قبل از آغاز نمایشگاه



افتتاح رسمی نمایشگاه :ساعت  20صبح روز  20تیر 2811



ساعات بازدید نمایشگاه 20 :صبح لغایت  6بعدازظهر (درصورت ایجاد تغییر در ساعات بازدید از
سوی برگزارکننده اعالم خواهد گردید)



خروج کاالهای نمایشی از محوطه نمایشگاه :از ساعت  21روز  28تیر2811



شرکت کنندگان ملزم به خروج کاالهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری کامل غرفه ها پس
از خاتمه نمایشگاه براساس برنامه و ساعات اعالم شده ازسوی برگزارکننده هستند.
 oنکته مهم :حضور نماینده شرکت از زمان بازشدن در سالنها تا جمع آوری کامل در
غرفه الزامی است.



جمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه سازی از محوطه نمایشگاه :یک ساعت پس از پایان نمایشگاه

