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هزينه اجاره غرفه
هر مترمربع غرفه عادی در سالن ابن سینا 1،830،000 :ريال  % 9 +ارزش افزوده
هر مترمربع غرفه عادی در سالن الوند 1،750،000 :ريال  % 9 +ارزش افزوده
هر مترمربع غرفه عادی در سالن هگمتانه 1،650،000 :ريال  % 9 +ارزش افزوده
تکمیل فرم ثبت نام و مهر و امضای فرمها الزامیست.

 بخشی از شرايط ثبت نام
-

-

-

 -1تعیین محل غرفه براساس اولويت ثبت نام و بعهده ستاد اجرايی نمايشگاه میباشد .در ضمن تکمیل اين فرم به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.
 -2حضور در اين نمايشگاه تابع شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه همدان میباشد.
 -3فاکتورها می بايست  3برگی تهیه و تنظیم شود و يکبرگ به هنگام ثبت تحويل ستاد برگزاری نمايشگاه گردد .کپی فاکتور قابل قبول نخواهد
بود.
 -4فرو ش اجناس از روی کاتالوگ و لپ تاپ غیر از نمونه های موجود در نمايشگاه ممنوع میباشد.
 -5شرايط ويژه نمايشگاه :داشتن واحد تجاری و يا تولیدی در زمینه مرتبط با موضوع نمايشگاه و داشتن پروانه کسب دائم فرد متقاضی بهمرراه
معرفی نامه رسمی اتحاديه مربوطه و يا شورای پاساژ – تسويه حساب مالی طبق شرايط مندرج در اين قرارداد – داشتن حسن شرهرت –کلیره
بیعانه های فروش اعم از تحويل روز آخر و تحويل های بعد از تاريخ نمايشگاه توسط ستاد برگزاری نمايشگاه جمع آوری خواهد شد و پس از اخذ
و تحويل نسخه های قبوض بیعانه و پس از سیر مراحل اداری و مالی و به شرط نداشتن شاکی و تکمیل بودن کلیه مدارک ،بیعانه ها عیناً به غرفه
دار مسترد میگردد .ضمناً اسناد فوق پس از تحويل کل کاال و اتمام تحويل اجناس دريافت می شود و در صورتیکه هر يک از رسیدها به ستاد
تحويل نگردد ،کل بیعانه ها قابل استرداد نمی باشد.
 -6کلیه فاکتورهای فروش میبايست به ثبت و تأيید ستاد برگزاری نمايشگاه برسد و پس از تحويل کاال به خريداران ،میبايست اصل فرمهای بیعانه
(نسخه فروشنده ،که نزد گالری مربوطه میباشد و نسخه خريدار  ،که نزد خريدار می باشد) را ضمیمه کررده و ارسرال نمائیرد ،در غیرر اين رورت
مبالغ شما همچنان درقید خواهد ماند و قابل استرداد به هیچ وجه نمیباشد.
 -7غرفه دار موظف به پاسخگويی تأخیر در تحويل به هر دلیل ،عدم تحويل و يا نق ان در اجناس تحويلی و يا عیوب اجناس میباشرد و میبايسرت
عالوه بر اصل مبالغ جريمه های تعیین شده توسط ارگانهای ذيربط يا ستاد برگزاری نمايشگاه را نقداً به شاکی پرداخت نمايد.
 -8کل مبلغ غرفه میبايست حداکثر  48ساعت بعد از ثبت نام به شماره حساب مندرج در فرم ثبت نام به نام ستاد برگزاری واريز و اصل فیش
تحويل ستاد برگزاری نمايشگاه گردد.
 -9با توجه به شرايط نمايشگاه امکان تغییر نقشه (پلن) وجود خواهد داشت ،در اين صورت مشارکتکننده حق اعتراض ندارد و بر اساس شرايط
نقشه جديد غرفه به ايشان واگذار میگردد.
 -10ارسال فرم ،بدون واريز وجه هیچگونه الزامی را برای ستاد برگزاری جهت تحويل غرفه به مشارکتکننده ايجاد نمینمايد.
 -11شرکتکننده به هیچ عنوان حق واگذاری غرفه به شخص ديگری را ندارد.
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 -12شرکتهايی که نیاز به سر کتیبه و غرفهبندی ندارند و يا کاالهای آنها سنگین بوده میبايست تا  20روز قبل از برگزاری نمايشگاه مراتب را
اعالم فرمايند .در غیر اين ورت ستاد برگزاری هیچ مسئولیتی در قبال غرفه و ورود کاالهای شرکت فوق نخواهد داشت.
 -13در صورت غرفهآرائی ارتفاع استاندارد و مجاز سالن ابن سینا4 :متر و سالن های الوند و هگمتانه  2/5متر می باشد.
 -14دريافت هرگونه لوازم و تجهیزات اضافی صرفا ازطريق شرکت تعاونی سايت نمايشگاههای استان همدان امکانپذير میباشد.
 -15پخش هرگونه اصوات بلند ،ناهنجار و غیر مجاز که باعث ايجاد مزاحمت برای غرفههای ديگر و موجب اخالل در کار پرسنل سالن باشد،
ممنوع است.
 -16شرکتکننده میبايست میزان پوشش بیمهای مد نظر خود را به صورت مکتوب در صورت تمايل به اخذ بیمه اعالم نمايد .پرداخت هزينه
پوشش بیمه بعهده مشارکت کننده خواهد بود .در صورتیکه غرفه گذار نسبت به پوشش بیمهای خود اقدامی ننمايد ،نمايشگاه بینالمللی همدان و
ستاد برگزاری در اين خ وص هیچگونه مسئولیتی را بعهده نخواهد داشت.
 -17استفاده از پروژکتورهای قلمی در غرفههای نمايشگاه ممنوع بوده و صرفاً پروژکتورهای

و متال مجاز میباشد.

 -18تحويل غرفه از ساعت  9صبح مورخ  96/09/23می باشد  ،اجازه ورود کاال بعد از ساعت  11ظهر مورخ  96/09/26داده نخواهد شد و کلیه
امور غرفه آرايی و چیدمان میبايست تا ساعت  11مورخ  96/09/26به اتمام رسیده باشد ،در ضمن تخلیه غرفه از ساعت  9صبح  96/10/02با
ارائه برگه خروج انجام خواهد شد ،لذا در صورت عدم تخلیه در موعد مقرر طی همان روز کاالهای واحدهای فاقد برگ تسويه ضمن م ادره کلیه
اموال داخل غرفه با ت میم مديرعامل شرکت يا به انبار شرکت مستقر در شهر همدان منتقل خواهد شد و پس از دريافت هزينه غرفه و هزينه
های انبار داری ،کارگری و باربری نسبت به ترخیص کاال از انبار اقدام خواهد شد و يا بنا به صالحديد مديرعامل در محل نمايشگاه بفروش رسانده
و مطالبات شرکت نقد میگردد که در اين خ وص هیچگونه حقی با غرفه دار خاطی نمی باشد.
 -19مشارکتکنندگان میبايست در محدوده غرفه تعیین شده نسبت به چیدمان غرفه های خود اقدام نمايند .تعارض به محدوده راهروها و
همچنین گذاشتن استند تبلیغاتی در داخل راهروها و فضاهای عمومی سالن اکیداً ممنوع میباشد و شامل پرداخت هزينه دو برابر میزان قیمت
واگذاری هر متر مربع فضای نمايشگاهی میباشد.
 -20حفظ و رعايت شئونات و پوشش اسالمی برای خانمها و آقايان الزامی میباشد( .استفاده از مقنعه برای خانمها الزامی میباشد)
 -21مشارکت کننده در نمايشگاه به هیچ عنوان حق دريافت بیعانه بیش از 20

ارزش کاال از مشتری (خريدار) را نخواهد داشت.

 -22حداکثر زمان دريافت سفارش کاال جهت تحويل به مشتری 20روز کاری پس از اتمام نمايشگاه خواهد بود.
 -23سربرگ و مهر فاکتورهای صادره به مشتری با نام ثبت شده و سردرب غرفه میبايست يکی باشد.
 -24استعمال دخانیات در سالنهای نمايشگاه اکیداً ممنوع است.
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-25درصورتی که بنا به موارد فنی غرفه متقاضی تا  10متراژ تسويه شده افزايش و يا کاهش داشته باشد ما به التفاوت وجه غرفه (در زمان
برگزاری) به متقاضی پرداخت و يا دريافت خواهد گرديد.
 -26کلیه فاکتورهای صادره بايستی توسط ستاد برگزاری نمايشگاه تأيید و مهر گردد .مشارکتکنندگان می بايست يک نسخه از فاکتورهای صادره
را به ستاد برگزاری ارائه نمايند.
 -27پرداخت اجاره بهای غرفه ب ورت وجه نقدی و يا چک برای مشارکتکنندگان مقدور نیست و صرفاً وجه مذکور به صورت فیش واريزی به
حساب معرفی شده در فرم ثبتنام واريز گردد.
 -28در صورت تشخیص بازرسان اتحاديه مبنی به عدم کیفیت مطلوب کاال ،مشارکتکننده ملزم به جمعآوری کاالی مربوطه از نمايشگاه میباشد.
 -29مشارکتکننده میبايست جزئیات کامل مواد تشکیلدهنده کاال را از نظر پارچه ،رنگ ،چوب ،رزين و  . . .در فاکتور مربوطه اعالم نمايد.
 -30ثبت نام و امضاء فرم شرکت در نمايشگاه به منزله اطالع و پذيرش کلیه شرايط و مقررات نمايشگاه میباشد.
-31ثبتنام کننده ملزم به رعايت جدول زمانی نمايشگاه (جدول زير)میباشد.
عنوان

تاريخ

شروع ثبت نام

96/08/10

حداکثر مهلت ثبت نام

96/08/30

تکمیل مدارک

96/09/05

تحويل غرفه

96/09/23

تحويل کارت شناسايی

96/09/25

اتمام زمان غرفه آرايی

ساعت  11صبح 96/09/26
پس از ساعت فوق اجازه ورود کاال به نمايشگاه داده
نخواهد شد

افتتاحیه

96/09/26

اختتامیه

96/10/01

تخلیه

96/10/02

تذکر مهم  :در صورت ان راف از مشارکت در نمايشگاه وجوه دريافتی مسترد نخواهد شد.
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