مشخصات متقاضی

زمان بندی نمایشگاه

*تکمیل تمام اطالعات در فرم ثبت نام الزامی می باشد.
تاریخ
نمایشگاه

نام شرکت

۷ company name:الی۱۱مهر
نام تجاری:
تلفن
فکس

ساعت
بازدید

واگذاری
غرفه آماده

واگذاری غرفه جهت
غرفه سازی

تخلیه غرفه ها

۱۰الی۱۸

۱۴۰۱/۷/۶

۱۰۴۱/۷/۴

۱۰۴۱/۷/۱۲

زمینه فعالیت
  f i el d of act i vi t y:آژانس  اقامتی گردشگری سالمت نهاد دولتی ،عمومی
 ،I T شرکت خالق
  phone numberتجهیزات گردشگری ،تفریحی و سفر
 طرح های سرمایه گذاری هتلداری  صنایع دستی سایر

مدیرعامل:

خدمات مورد نیاز
 اسکان  غرفه سازی  طراحی و چاپ

کدملی:
Di rect or:

قوانین و مقررات

-۱ Emai l :تحویل غرفه فقط در صورت تسویه حساب کامل و ارائه اطالعات کامل فرم
 Website:ثبت نام امکان پذیر است.
نام نماینده تام االختیار شرکت:
-۲مسئولین غرفه در ایام برگزاری میبایست  ۳۰دقیقه قبل از شروع و پس از
خاتمه ساعت کاری نمایشگاه در غرفه های خود حضور داشته باشند .در طول این
شماره همراه/واتساپ:
مدت و ساعات کاری نمایشگاه امنیت و وقوع حادثه داخل غرفه به عهده مشارکت
قیمت(مترمربع/ریال)
فضا
کننده بوده ،نمایشگاه و برگزارکننده هیچگونه مسئولیتی در قبال امنیت و وقوع
۳/۴۰۰/۰۰۰
غرفه معمولی
حادثه داخل غرفه ها در طول مدت فوق نخواهد داشت.
 -۳مشارکت کننده حق واگذاری غرفه به غیر را ندارد و همچنین کلیه مدارک و
۳/۸۰۰/۰۰۰
غرفه جزیره
مجوزهای الزم در خصوص محصوالت را دارا باشد .در غیر این صورت از فعالیت
۴/۲۰۰/۰۰۰
غرفه ویژه
غرفه جلوگیری بعمل خواهد آمد.
۲/۰۰۰/۰۰۰
فضای باز
-۴در صورت اقدام به غرفه سازی ،مشارکت کننده میبایست فرم قوانین و مقررات
به هزینه های فوق ۹درصد ارزش افزوده اضافه خواهد شد.سازه و تجهیزات و کتیبه سردرب  -یک میز و دو عدد صندلی اجرایی از سربرگ خدمات وب سایت شرکت نمایشگاه بین المللی أصفهان -بخشقوانین و مقررات دریافت و تکمیل نموده و نسبت به اخذ مجوز حداکثر تا  ۱۵روز
برای هر  ۱۲متر مربع

اینجانب  ..................مدیر/نماینده تام االختیار  ................با آگاهی
کامل از شرایط و مقررات جاری نمایشگاه بدین وسیله تقاضای
 ...........متر مربع فضا  ....................باسازه و تجهیزات نمایشگاهی 
بدون سازه نمایشگاهی(غرفه سازی) را داشته و مبلغ
 .........................................را بر اساس جدول قیمتی فوق به حساب
شبا  I R300700001000229238654001و شماره کارت
 5041721112379814نزد بانک رسالت به نام شرکت کیان
فرتاک هستی واریز و تصویر سند واریز را به شماره واتساپ ذیل
ارسال نموده ام.
امضا مدیریت
مهرشرکت

قبل از افتتاحیه اقدام نماید .در ضمن کلیه غرفه سازان بایستی دارای رتبه مورد
تایید شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان باشند.
(کلیه غرفه سازان بایستی دارای رتبه ی مورد تایید شرکت نمایشگاه بین المللی
اصفهان باشد).
-۵غرفه دار موظف است نسبت به پوشش بیمه ای محصوالت خود از لحظه ورود
تا لحظه خروج از نمایشگاه اقدام نماید.
-۶کلیه مشارکت کنندگان موظف هستند در روز  ۱۴۰۱/۷/۱۲ساعت  ۸:۳۰الی
 ۱۸نسبت به تخلیه غرفه خود اقدام نموده در غیر اینصورت غرفه تخریب و تخلیه
و از محل چک تخلیه هزینه های آن تامین خواهد شد.
-۷مشارکت کنندگان متقاضی در فضای باز نمایشگاه در صورت نیاز ،ملزم به تامین
تجهیزات و چیدمان کاال و ایمن سازی آنها متناسب با فضای باز می باشندو در
صورت بروز هرگونه حادثه مسئولیت با ایشان میباشد.
 -۸در صورت انصراف در نمایشگاه هیچگونه وجهی به شرکت کننده استرداد
نمیگردد.
 -۹غرفه های صنایع دستی با ارائه یکی از مجوزهای معاونت صنایع دستی(پروانه
انفرادی/کارگاهی/کارت شناسایی) ،قابل واگذاری خواهد بود(.مشارکت ،متعهد به ارائه
محصول مطابق مجوز صادر شده خواهد بود).
 -۱۰اطالعات در خصوص نمایشگاه و سایر رویدادها www.iite.ir :
-۱۱مسئول ثبت نام ۰۹۱۳۰۹۳۳۴۰۸ :

لطفا پس از تکمیل ،فرم ثبت نام به همراه فیش واریزی را به شماره واتساپ  ۰۹۱۶۲۲۳۸۰۸۳ارسال فرمایید.

