دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی ماشین آالت ،یراق آالت
مواد اولیه صنایع چوب
شركت نمايشهاههای بينالمللم فارس

ایران – شیراز ( 8 – 11آبان )1397
APPLICATION FORM

فرم ثبت نام

COMPANY NAME:

نام واحد:

ACTIVITY:

زمينه فعاليت:

ADDRESS:

آدرس:

تلفن:

TEL:

فاكس:

FAX:
COMPANY DIRECTOR:

نام مدير عامل:
نام رابط سازمان:

CONTACT PERSON:
كد اقتصادی:

شماره همراه:

E – MAIL:

ايميل:
وب سايت:

WEB SITE:

اينجانبب ............................................ .مببدير واحببد  ........................................................بببا آهبباهم كامببل از شببرايط يببازدهمين نمايشببهاه
بين المللم ماشين آالت ،يراق آالت و مواد اوليه صنايع چوب ايران

شيراز ( به پيوست) درخواسبت فضبای نمايشبم فرفبه ببه

متراژ  ............متر مربع را دارم .و كل هزينه جمعاً به مبلغ  .................................................ريال طم چك بانكم  /حواله بانكم به شماره
حساب  356606175بانك كشاورزی شعبه ميرداماد (مهر) به نام شركت پيشرو مبتكران چيستا منظور و رسيد آن به ضميمه فرم
درخواست مم باشد .ضمناً كليه مقررات و ضوابطم كه از سوی برهزار كننده و نمايشهاه شيراز در چارچوب قوانين مركز توسعه
صادرات ايران تهيه و تنظيم هردد مورد قبول اينجان .ممباشد.

تاريخ

آدرس :تهران  -خيابان شريعتم نرسيده به دولت خيابان يزدانيان
خيابان سيما جنوبم نبش كوچه حقيقم پالک  - 18واحد  8شمالم

مهر و امضاء

تلفن021 – 22924526 31 :
فكس:

021 - 22910339

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت ،یراقآالت و مواد اولیه صنایع چوب
ایران – شیراز ( 8 – 11آبان )1396
هزينه اجاره فرفه
* حداقل متراژ فرفههای داخل سالن  12متر مربع است.
* هزينه فضای نمايشم هر متر مربع  1/450/000ريال  %9 +ارزش افزوده

شرايط ثبت نام
 -1تكميل هر دو قسمت فرم ثبت نام (فارسم و انهليسم) الزامم است .در صورت عدم تكميل فرم ،ستاد برهزاری مسئوليتم در قبال بروز هرهونبه اشبتباه
درج مشخصات نخواهد داشت.
 -2مهر و امضاء بر روی فرم ثبت نام الزامم است.
 -3كل مبلغ فرفه ممبايست  48ساعت بعد از تاريخ ثبت نام به شماره حساب مندرج در فرم ثبت نام به نام ستاد برهزاری واريز و اصل فيش تحويل ستاد
برهزاری نمايشهاه هردد.
 -4خواهشمند است از پرداخت هرهونه وجه نقد و چك جداً خودداری نمائيد و نسبت به تكميل فرم و فيش واريبزی دقبت كامبل را مببفول فرمائيبد .الويبت
جانمايم بر اساس تاريخ ثبت نام و واريز وجه نقد ممباشد.
 -5ارسال فرم ،بدون واريز وجه هيچهونه الزامم را برای ستاد برهزاری جهت تحويل فرفه به مشاركت كننده ايجاد نممنمايد.
 -6چنانچه حداكثر تا  20روز قبل از شروع نمايشهاه تسويه حساب از سوی مشاركت كننده صورت نهيرد اين امبر ببه منزلبه انصبراق تلقبم مبمهبردد و
هيچهونه مبلغم مسترد نممهردد و شركت مم تواند نسبت به جايهزينم مشاركت كننده ديهری اقدام نمايد.
 -7شركت كننده حق واهفاری فرفه را ،بدون اطالع نمايشهاه ندارد.
 -8شركتهايم كه نياز به سر كتيبه و فرفه بندی ندارند و يا كاالهای آنها سنهين بوده ممبايسبت تبا  20روز قببل از برهبزاری نمايشبهاه مراتب .را اعبالم
فرمايند .در فير اينصورت ستاد برهزاری هيچ مسئوليتم در قبال فرفه و ورود كاالهای شركت فوق نخواهد داشت.
 -9مشاركت كنندهان در صورت فرفه آرائم با ارتفاع بيش از حد استاندارد ( 2متر و  40سانتيمتر) بايستم حداقل تا  30روز قبل از شروع نمايشهاه نسبت
به اخف تأييديه نقشه فرفه آرائم خود از مديريت نمايشهاه و ستاد برهزاری اقدام نمايند.
 -10جهت جلوهيری از سوء استفاده افراد فير م تخصص ،خواهشمند است جهت طراحم و دكور بندی با اطالع قبلم نمايشهاه صورت پفيرد.
 -11در صورت اقدام به فرفه آرايم ،چك تخليه از فرفه آرا دريافت مم هردد .بديهم است پس از پايان نمايشهاه فرفه هفار موظف است تا  24سباعت نسببت
به تخليه فرفه اقدام نمايند در فير اين صورت هزينه تخليه فرفه از محل چك قابل دريافت خواهد بود.
 -12فرفه های نمايشهاهم در تاريخهای ياد شده در جدول زمانبندی ،تحويل و مجوز فرفه آرايم در روز افتتاحيه نمايشهاه داده نممشود.
 -13دريافت هرهونه لوازم و تجهيزات اضافم فرفه فقط از طريق تكميل فرم پرداخت هزينههای مربوطه امكان پفير ممباشد .بديهم اسبت پبس از ثببت نبام
قطعم فرم لوازم اضافم فرفه ارسال خواهد شد .نمايشهاه با توجه به زمان دريافت تقاضا و امكانات باقيمانده حق قبولم و يا رد تقاضبا را ببرای خبود
محفوظ ممدارد.
 -14شركت كنندهان مجاز به فروش كاالهای نمايشم خود به صورت پراكنده نيستند.
 -15نظافت داخل فرفه بعهده شركت كننده ممباشد.
 -16پخش هرهونه اصوات بلند و ناهنجار كه باعث ايجاد مزاحمت برای فرفه های ديهر و موج .اخالل در كار پرسنل سالن باشد ،ممنوع است.
 -17شركت كننده مم بايست ميزان پوشش بيمه ای مد نظر خود را در صورت تمايل به اخف بيمه اعالم نمايد .پرداخت هزينه پوشبش بيمبه بعهبده مشباركت
كننده خواهد بود.
 -18در صورتيكه فرفه هفار نسبت به پوشش بيمه ای خود اقدامم ننمايد ،نمايشهاه بينالمللم فارس و ستاد برهزاری در اين خصوص هيچهونه مسئوليتم
را بعهده نخواهد داشت.

 تذكر مهم  :در صورت انصراف از مشاركت در نمایشگاه وجوه دریافتی مسترد نخواهد شد.

اینجانب  .............................................................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت/سازمان  ............................................................با
آگاهی کامل از قوانین و مقررات نمایشگاه تقاضای غرفه جهت شرکت در نمایشگاه را دارم.
مهر و امضاء:

تاریخ:

