چهارمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت ،یراقآالت
مواد اولیه صنایع چوب
ایران – مشهد ( 14 – 17آذر )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:

اينجانب  ....................................مدير واحد  ....................................................با آگاهي كامل از شرراي چهراممن نمايشراا برن المللري
ماشن آالت ،يراقآالت و مواد اولنه صنايع چوب ايران – مشهد ( به پنوست) دمخواست فضاي نمايشي غرفه به متررا  ...........و فضراي
باز به مترا  ...........متر مربع ما دامم .و كل هزينه جمعاً به مبلغ  .......................................ميال طي چك بانكي  /حواله برانكي بره شرمام
حساب جامي  356606175بانك كشاومزي شعبه منرداماد به نام پنشرو مبتكران چنستا منظوم و مسند آن به ضمنمه فررم دمخواسرت
ميباشد .ضمناً كلنه مقرمات و ضوابطي كه از سوي برگزام كنند و نمايشاا مشهد دم چامچوب قوانن مركز توسعه صادمات ايران تهنره
و تنظنم گردد مومد قبول اينجانب ميباشد.
تاریخ

آدمس :تهران  -خنابان شريعتي  -نرسند به دولت  -خنابان يزداننان
خنابان سنما جنوبي  -نبش كوچه حقنقي  -پالک  - 18واحد  8شمالي

مهر و امضاء

تلفن021- 75965 / 22924526 – 31 :
فکس:

021 -22910339

چهارمین نمايشگاه بینالمللي ماشینآالت ،يراقآالت ،مواد اولیه صنايع چوب
ايران – مشهد ( 14 – 17آذر )1397

هزينه اجاره غرفه
* حداقل متراژ غرفههاي داخل سالن  12متر مربع و فضاي باز  50متر مربع است.
* هزينه فضاي نمايشي هر متر مربع  1/450/000ريال  %9 +ارزش افزوده *هزينه فضاي باز هر متر مربع  1/250/000ريال  %9 +ارزش افزوده
*هزينه برق مصرفي به ازاي هر متر مربع  20/000ريال بصورت علي الحساب ميباشد ،که در پايان نمايشگاه رقم نهايي بهاي برق مصرفي محاسبه و از
مشارکت کننده اخذ ميگردد.
*کف سالنها سنگ و سرامیک ميباشد ،لذا هزينه کفپوش و موکت غرفه برعهده مشارکت کننده ميباشد.
*در صورت افزايش مالیات بر ارزش افزوده در سال  97مبلغ جديد محاسبه خواهد شد.
شرايط ثبت نام
 -1تكمیل هر دو قسمت فرم ثبت نام (فارسي و انگلیسي) الزامي است .در صورت عدم تكمیل فرم ،ستاد برگزاري مسئولیتي در قبال بروز هرگونه اشتتباه
درج مشخصات نخواهد داشت.
 -2مهر و امضاء بر روي فرم ثبت نام الزامي است.
 -3کل مبلغ غرفه ميبايست  48ساعت بعد از تاريخ ثبت نام به شماره حساب مندرج در فرم ثبت نام به نام ستاد برگزاري واريز و اصل فیش تحويل ستتاد
برگزاري نمايشگاه گردد.
 -4خواهشمند است از پرداخت هرگونه وجه نقد و چک جداً خودداري نمائید و نسبت به تكمیل فرم و فیش واريزي دقت کامل را مبتذول فرمائیتد .الويتت
جانمايي بر اساس تاريخ ثبت نام و واريز وجه نقد ميباشد.
 -5ارسال فرم ،بدون واريز وجه هیچگونه الزامي را براي ستاد برگزاري جهت تحويل غرفه به مشارکت کننده ايجاد نمينمايد.
 -6چنانچه حداکثر تا  20روز قبل از شروع نمايشگاه تسويه حساب از سوي مشارکت کننده صورت نگیرد اين امر به منزله انصراف تلقي ميگردد و هیچگونه
مبلغي مسترد نميگردد و شرکت ميتواند نسبت به جايگزيني مشارکت کننده ديگري اقدام نمايد.
 -7شرکت کننده حق واگذاري غرفه را ،بدون اطالع نمايشگاه ندارد.
 -8شرکتهايي که نیاز به سر کتیبه و غرفهبندي ندارند و يا کاالهاي آنها سنگین بوده ميبايست تا  20روز قبل از برگزاري نمايشگاه مراتب را اعالم فرمايند.
در غیر اينصورت ستاد برگزاري هیچ مسئولیتي در قبال غرفه و ورود کاالهاي شرکت فوق نخواهد داشت.
 -9مشارکت کنندگان در صورت غرفه آرائي با ارتفاع بیش از حد استاندارد ( 2متر و  40سانتیمتر) بايستي حداقل تا  30روز قبل از شروع نمايشگاه نستبت
به اخذ تأيیديه نقشه غرفه آرائي خود از مديريت نمايشگاه و ستاد برگزاري اقدام نمايند.
 -10در صورت اقدام به غرفه آرايي ،چک تخلیه از غرفه آرا دريافت ميگردد .بديهي است پس از پايان نمايشگاه غرفه گذار موظف است تا  24ساعت نسبت
به تخلیه غرفه اقدام نمايند در غیر اين صورت هزينه تخلیه غرفه از محل چک قابل دريافت خواهد بود.
 -11دريافت هرگونه لوازم و تجهیزات اضافي غرفه فقط از طريق تكمیل فرم پرداخت هزينههاي مربوطه امكان پذير ميباشد .بديهي است پس از ثبتت نتام
قطعي فرم لوازم اضافي غرفه ارسال خواهد شد .نمايشگاه با توجه به زمان دريافت تقاضا و امكانات باقیمانده حق قبولي و يا رد تقاضا را براي خود محفوظ
ميدارد.
 -12شرکت کنندگان مجاز به فروش کاالهاي نمايشي خود به صورت پراکنده نیستند.
 -13نظافت داخل غرفه بعهده شرکت کننده ميباشد.
 -14پخش هرگونه اصوات بلند ،ناهنجار و غیر مجاز که باعث ايجاد مزاحمت براي غرفههاي ديگر و موجب اخالل در کار پرسنل سالن باشد ،ممنوع است.
 -15شرکت کننده مي بايست میزان پوشش بیمه اي مد نظر خود را در صورت تمايل به اخذ بیمه اعالم نمايد .پرداخت هزينه پوشش بیمته بعهتده مشتارکت
کننده خواهد بود .در صورتیكه غرفه گذار نسبت به پوشش بیمهاي خود اقدامي ننمايد ،نمايشگاه بینالمللي مشهد و ستتاد برگتزاري در ايتن خصتو
هیچگونه مسئولیتي را بعهده نخواهد داشت.
 -16مشارکت کنندگان مي بايست در محدوده غرفه تعیین شده ،نسبت به چیدمان غرفههاي خود اقدام نمايند .تعارض به محدوده راهروهتا ممنتوع بتوده و
شامل پرداخت هزينه دو برابر میزان قیمت واگذاري هر متر مربع فضاي نمايشگاهي ميباشد ،همچنین گذاشتن استتند تبلیغتاتي در داختل راهروهتا و
فضاهاي عمومي سالن اکیداً ممنوع ميباشد.
 -17حفظ و رعايت شئونات و پوشش اسالمي براي خانمها و آقايان الزامي ميباشد( .استفاده از مقنعه براي خانمها الزامي ميباشد)

تذكر مهم  :در صورت انصراف از مشاركت در نمايشگاه وجوه دريافتي مسترد نخواهد شد.
اينجانب  .............................................................مدير عامل /نماينده تام االختیار شرکت/سازمان  ............................................................با آگاهي
کامل از قوانین و مقررات نمايشگاه تقاضاي غرفه جهت شرکت در نمايشگاه را دارم.
مهر و امضاء:

تاريخ:

