خالصه اهم اطالعات و مقررات عمومي مشاركت در نمایشگاه ها
 -1هشبرمت در ًوبيشگبُ هستلشم رػبيت قَاًيي ٍ هقزرات شزمت سْبهي ًوبيشگبُّبي ثييالوللي ج.ا.ايزاى هيثبشذ مِ تَسظ ثزگشار مٌٌذُ ثِ
اعالع هشبرمت مٌٌذگبى خَاّذ رسيذ.
ً -2ظز ثِ ايٌنِ متبة رسوي ًوبيشگبُ ثزاسبس اعالػبت ارائِ شذُ در فزم ثجت ًبم تْيِ هي شَد ،لغفب در تنويل ايي فزم دقت فزهبئيذ.
 -3جْت حضَر در ًوبيشگبُ ثزاي اشخبص حقَقي تظَيز گواهيىامه مؤديان مالياتي ٍ ثزاي اشخبص حقيقي تظَيز كارت ملي الشاهي است ٍ
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ثجت ًبم قغؼي هشبرمت مٌٌذُ هٌَط ثِ ٍ اريش ٍجِ ،ارائِ اطل فيش پزداختي ٍ ارسبل هذارك هٌذرج در فزم ثجت ًبم خَاّذ ثَد.
در طَرت تنويل ٍ رسرٍ مبهل سبلي ّبي تحت پَشش ًوبيشگبُ ،ثزگشار مٌٌذُ در هَرد درخَاست سبيز هتقبضيبى حتي در طَرت ٍاريش ٍجهِ در
سهبى هقزر ّيچگًَِ هسئَليتي ًخَاّذ داشت.
جبًوبيي غزفِ ّب ثزاسبس اهنبًبت فٌي سبلٌْب  ،سيز گزٍُ هشبرمت مٌٌذُ ًَ ،ع مبالي ًوبيشي اس ًظز ٍسى ،حجن ٍ اثؼبد ٍ ًظز مبرشٌبسهي ٍاحهذ
فٌي ايي شزمت اًجبم خَاّذ پذيزفت ٍ سبثقِ حضَر در سبلي ٍ غزفِ ّبي سٌَات قجل هالك ػول قزار ًخَاّذ گزفت.
هتقبضيبًي مِ فضبي ثذٍى تجْيشات درخَاست هي ًوبيٌذ ٍ غزفِ ّبي خَدسبس هي ثبشٌذ ثبيستي تضويي خسبرت احتوهبلي غزفهِ سهبسي ًهشد
هجزي ارائِ ًوبيٌذ ٍ پس اس ثزگشاري ًوبيشگبُ در طَرتي مِ خسبرتي اس سَي ٍاحذ فٌي ًوبيشگبُ اػالم ًشذ ،تضويي ثِ آًْب هستزد هيگزدد.
فضبي ثبس ًوبيشي طزفبً ثِ طَرت سهيي در اختيبر هشبرمت مٌٌذُ قزار هيگيزدّ .شيٌِ غزفِسبسي ،آة ،ثزق ٍ سهبيز خهذهبت ههَرد درخَاسهت
ثؼْذُ هتقبضي هيثبشذ.
در طَرتي مِ درخَاست اٍليِ هتقبضي فضبي ًوبيشگبّي ثب تجْيشات ثبشذ ٍلي ثِ داليلي ثؼهذاً درخَاسهت فضهبي ًوبيشهي ثهذٍى تجْيهشات را
ًوبيذّ ،شيٌِ هشبرمت ثز اسبس غزفِ ثب تجْيشات هحبسجِ خَاّذ شذ .هگز آًنِ حذاقل يلهبُ قجهل اس شهزٍع ًوبيشهگبُ هزاتهت متجهبً ثهِ اههَر
ًوبيشگبّي شزمت ثزگشار مٌٌذُ اعالع دادُ شَد( .تجْيشات غزفِ ػجبرتٌذ اس هَمت ،پٌل ثٌذي ،متيجهِ غزفهِ ،رٍشهٌبيي ٍ يهل هيهش ٍ دٍ ػهذد
طٌذلي ثِ اساي ّز غزفِ  12هتزي)
هتقبضيبًي مِ فضبي ثذٍى تجْيشات ثجت ًبم ًوَدُ ٍ خَد راسبً اقذام ثِ سبخت ٍ سبس غزفهِ خَاٌّهذ ًوهَد ،ههيثبيهذ حهذام ز  30رٍس قجهل اس
افتتبحيًِ ،قشِ غزفِ سبسي را ثِ ّز سِ طَرت :پزسپنتيًَ ،وب(هقيبس  ٍ )1/100پالى (هقيبس  )1/100ثِ ثزگشار مٌٌذُ ارايِ ٍ تبييذيهِ دريبفهت
ًوبيٌذ در غيز ايٌظَرت ٍ پس اس تبريخ هقزر ،هجَس سبخت ٍ سبس ثِ ّيچٍجِ طبدر ًخَاّذ شذ.

 -10اوصراف :هتقبضيبًي مِ هذارك خَد را تنويل ٍ ّشيٌِ غزفِ را ٍاريش ًوَدُ اًذ چٌبًچِ تب  45رٍس قجل اس ثزگشاري ًوبيشگبُ متجب اػالم اًظهزا
ًوبيٌذ مليِ ٍجَُ ٍاريشي آًْب هستزد خَاّذ شذ .در طَرت اًظزا  25رٍس قجل اس ثزگشاري ٍ %50جِ ٍاريشي مسز ٍ الجبقي هستزد ٍ در طهَرت
اًظزا اس  25رٍس تب يل ّفتِ قجل اس ثزگشاري  % 80درطذ ٍجِ ٍاريشي مسز ٍ الجبقي هستزد ٍ اس آى تبريخ ثِ ثؼذ ٍ در عَل ثزگهشاري ًوبيشهگبُ
ّيچگًَِ ٍجْي ثبثت اًظزا ٍ يب ػذم حضَر در ًوبيشگبُ هستزد ًخَاّذ شذ.
 %50 -11هتزاص سبخت ٍ سبس غزفِ در عجقِ دٍم فضبي ًوبيشي غزفِّب هشوَل پزداخت ّشيٌِّبي ًوبيشگبّي است (ثز اسبس پالى ارائِ شذُ).
 -12طزفبً ػزضِ ٍ ًوبيش مبال ٍ خذهبتي مِ در فزم ثجت ًبم درج گزديذُ در غزفِ اختظبطي هجبس است .حضَر ثيش اس يهل شهزمت در غزفهِ غيهز
هجبس ثَدُ ٍ ًوبيش ٍ ػزضِ سبيز مبالّب ٍ خذهبتي مِ در فزم ثجت ًبم درج ًگزديذُ هوٌَع هي ثبشذ .در طَرت ػذم رػبيهت هَضهَع اس فؼبليهت
غزفِ در ًوبيشگبُ تَسظ ثزگشار مٌٌذُ جلَگيزي خَاّذ شذ.
 -13ػزضِ ٍ ًوبيش اًَاع هحظَالت خبرجي ٍ يب پَستز ،مبتبلَه  ،ثزٍشَر  ،مبرت ٍيشيت  ،ثٌز ٍ سبيز اقالم تجليغبتي مِ در آًْب مبال ٍ يب ًهبم شهزمت
ّبي خبرجي تحت ػٌَاى ًوبيٌذگي تجليغ شذُ است ثزاي شزمت ّبيي مِ ثِ طَرت ريبلي ثجت ًهبم ًوهَدُ اًهذ تخلهح هحسهَة ٍ در طهَرت
هشبّذُ ايٌگًَِ هَارد ،ثزگشار مٌٌذُ هجبس ثِ هوبًؼت اس فؼبليت غزفِ خَاّذ ثَد.
 -14ثزٍس ّزگًَِ حبدثِ ٍ يب ػبهلي مِ جلَگيزي آى اس ػْذُ هجزي خبرج ثَدُ ٍ هٌجز ثِ ػذم ثزگشاري ًوبيشگبُ گزدد ،فَرس ههبصٍر تلقهي ٍ ٍجهَُ
پزداختي هشبرمت مٌٌذگبى پس اس مسز ّشيٌِّبي ػوليبتي ٍ غيزقبثل ثزگشت اًجبم شذُ ،هحبسجِ ٍ هستزد خَاّذ شذ.
 -15پس اس تبييذ فزم درخَاست هتقبضي ،پيگيزي اخذ اًشؼبة آة ،ثزق سِ فبس ٍ خظ تلفي ٍ ّوچٌيي ّشيٌِّبي ًظت ،راُاًذاسي ٍ مبرمزد ثز ػْذُ
هشبرمت مٌٌذُ هيثبشذ.
 -16ثزق هتؼبر ٍ استبًذارد ثِ غزفِ ّب تخظيض دادُ خَاّذ شذ .لذا هشبرمت مٌٌذگبى هجبس ثِ سين مشي هستقين اس ثهزق تبثلَّهبي سهبلي ًوهي
ثبشٌذ ٍ در ايٌگًَِ هَارد در طَرت ثزٍس حبدثِ ،هشبرمت مٌٌذُ هسئَل خغزات احتوبلي ًبشي اس استفبدُ غيزهجبس اس ثهزق ثهَدُ ٍ در آى ههَرد
پبسخگَ خَاّذ ثَد.
 -17ثزاسبس قَاًيي مشَري ٍ ًيش هقزرات شزمت سْبهي ًوبيشگبُ ّب ،رػبيت شئَى ٍ حجبة اسالهي در توبهي هزاحهل ثزپهبيي ًوبيشهگبُ ثهِ عهَر
هَمذ الشاهي است ٍ اس فؼبليت غزفِّبي هتخلح جلَگيزي خَاّذ شذ.
 -18رػبيت شزايظ هٌذرج در ايي ثزگِ ٍ اعالػبت تنويلي مِ در سبيت ايي شزمت قبثل رٍيت است ،تَسظ هشبرمت مٌٌذگبى الشاهي است.
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