سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ،یراق آالت
مواد اولیه صنایع چوب
ایران – مشهد ( 9-6دی )1396
فرم ثبت نام

APPLICATION FORM
COMPANY NAME:

نام واحد:

MANAGING DIRECTOR:

نام مدير عامل:
شماره همراه:

CELL PHONE:

زمينه فعاليت:

ACTIVITY:

تلفن:

TEL:

فاكس:

FAX:
CONTACT PERSON:

نام رابط سازمان:
شماره همراه:

CELL PHONE:

كد اقتصادی:

ECONOMIC CODE:

آدرس:

ADDRESS:

ايميل:

E – MAIL:

وب سايت:

WEB SITE:

اينجانب  ............................................مدير واحد  ........................................................با آگاهي كامل از شرايط سومین نمایشگاه بینالمللی ماشيین

آالت ،یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب ایران – مشهد ( به پيوست) درخواست فضای نمايشي غرفه به متراژ  ............متر مربع را دارم .و كل
هزينه جمعاً به مبلغ  .................................................ريال طي چك بانكي  /حواله بانكي به شماره حساب  5474545923بانك ملت بنام شيرکت

مبنا رخداد آفرین منظور و رسيد آن به ضميمه فرم درخواست ميباشد .ضمناً كليه مقررات و ضوابطي كه از سوی برگززار كننزده و شزركت
نمايشگاه بين المللي مشهد تهيه و تنظيم گردد از جمله عدم امكان انصراف مورد قبول اينجانب ميباشد.
تاريخ

تلفن( :داخلی116:و)115

مهر و امضاء

9و021-26209872

فاکس021-26231564 :

سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ،یراق آالت
مواد اولیه صنایع چوب
ایران – مشهد ( 9-6دی )1396
هزينه اجاره غرفه
* حداقل متراژ غرفههای داخل سالن  24متر مربع و فضای باز  30متر مربع است.
* هزينه فضای نمايشي هر متر مربع  1 /350/000ريال  %9 +ارزش افزوده
*مبلغ  150/000ريال به ازاء هر متر مربع مربوط به خدمات مي باشد.
* هزينه فضای باز هر متر مربع  1/000/000ريال  %9 +ارزش افزوده

بخشي از شرايط ثبت نام و حضور در نمايشگاه
 -1تكميل هر دو قسمت فرم ثبت نام(فارسي و انگليسي) الزامي است .در صورت عدم تكميل فرم ،ستاد برگزاری مسئوليتي در قبال بروز هرگونه
اشتباه درج مشخصات نخواهد داشت.
 -2مهر و امضاء بر روی فرم ثبت نام الزامي است.
 -3كل مبلغ غرفه ميبايست  48ساعت بعد از تاريخ ثبت نام به شماره حساب مندرج در فرم ثبت نام به نام ستاد برگزاری واريز و اصل فيش تحويل
ستاد برگزاری نمايشگاه گردد.
 -4خواهشمند است از پرداخت هرگونه وجه نقد و چك جداً خودداری نمائيد و نسبت به تكميل فرم و فيش واريزی دقت كامل را مبذول فرمائيد.
الويت جانمايي بر اساس تاريخ ثبت نام و واريز وجه نقد ميباشد.
 -5ارسال فرم ،بدون واريز وجه هيچگونه الزامي را برای ستاد برگزاری جهت تحويل غرفه به مشاركت كننده ايجاد نمينمايد.
 -6چنانچه حداكثر تا  20روز قبل از شروع نمايشگاه تسويه حساب از سوی مشاركت كننده صورت نگيرد اين امر به منزله انصراف تلقي ميگردد و
هيچگونه مبلغي مسترد نميگردد و شركت ميتواند نسبت به جايگزيني مشاركت كننده ديگری اقدام نمايد.
 -7شركت كننده حق واگذاری غرفه را به غير ندارد.
 -8شركتهايي كه نياز به سر كتيبه و غرفهبندی ندارند و يا كاالهای آنها سنگين بوده ميبايست تا  20روز قبل از برگزاری نمايشگاه مراتب را اعالم
فرمايند .در غير اينصورت ستاد برگزاری هيچ مسئوليتي در قبال غرفه و ورود كاالهای شركت فوق نخواهد داشت.
 -9مشاركت كنندگان در صورت غرفه آرائي با ارتفاع بيش از حد استاندارد ( 2متر و  40سانتيمتر) بايستي حداقل تا  30روز قبل از شروع نمايشگاه
نسبت به اخذ تأييديه نقشه غرفه آرائي خود از مديريت نمايشگاه و ستاد برگزاری اقدام نمايند.
 -10جهت جلوگيری از سوء استفاده افراد غير متخصص ،خواهشمند است جهت طراحي و دكور بندی با اطالع قبلي نمايشگاه صورت پذيرد.
 -11در صورت اقدام به غرفه آرايي ،چك تخليه از غرفه آرا دريافت ميگردد .بديهي است پس از پايان نمايشگاه غرفه گذار موظف است تا  24ساعت
نسبت به تخليه غرفه اقدام نمايند در غير اين صورت هزينه تخليه غرفه از محل چك قابل دريافت خواهد بود.
 -12غرفه های نمايشگاهي در تاريخهای ياد شده در جدول زمانبندی ،تحويل و مجوز غرفه آرايي در روز افتتاحيه نمايشگاه داده نميشود.
 -13دريافت هرگونه لوازم و تجهيزات اضافي غرفه فقط از طريق تكميل فرم پرداخت هزينههای مربوطه امكان پذير ميباشد .بديهي است پس از ثبت
نام قطع ي فرم لوازم اضافي غرفه ارسال خواهد شد .نمايشگاه با توجه به زمان دريافت تقاضا و امكانات باقيمانده حق قبولي و يا رد تقاضا را برای
خود محفوظ ميدارد.
 -14شركت كنندگان مجاز به فروش كاالهای نمايشي خود به صورت پراكنده نيستند.
 -15نظافت داخل غرفه بعهده شركت كننده ميباشد.
 -16پخش هرگونه اصوات بلند و ناهنجار كه باعث ايجاد مزاحمت برای غرفههای ديگر و موجب اخالل در كار پرسنل سالن باشد ،ممنوع است.
 -17شركت كننده ميبايست ميزان پوشش بيمهای مد نظر خود را جهت اخذ بيمه اعالم نمايد .پرداخت هزينه پوشش بيمه بعهده مشاركت كننده
خواهد بود.
 -18در صورتيكه غرفه گذار نسبت به پوشش بيمهای خود اقدامي ننمايد ،نمايشگاه بينالمللي مشهد و ستاد برگزاری در اين خصوص هيچگونه
مسئوليتي را بعهده نخواهد داشت.

تذكر مهم  :در صورت انصراف از مشاركت در نمايشگاه وجوه دريافتي مسترد نخواهد شد.
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9و021-26209872

فاکس021-26231564 :

