خالصه اهم اطالعات و مقررات عمومي مشاركت در نمایشگاه ها
 -1مشاركت در نمايشگاه مستلزم رعايت قوانين و مقررات شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ج.ا.ايران ميباشد كه توسط برگزار كننده به اطالع
مشاركت كنندگان خواهد رسيد.
 -2نظر به اينکه كتاب رسمي نمايشگاه براساس اطالعات ارائه شده در فرم ثبت نام تهيه مي شود ،لطفا در تکميل اين فرم دقت فرمائيد.
 -3جهت حضور در نمايشگاه براي اشخاص حقوقي تصوير گواهينامه مؤديان مالياتي و براي اشخاص حقيقي تصوير كارت ملي الزامي است و ثبت
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نام قطعي مشاركت كننده منوط به و اريز وجه ،ارائه اصل فيش پرداختي و ارسال مدارك مندرج در فرم ثبت نام خواهد بود.
در صورت تکميل و رزرو كامل سالن هاي تحت پوشش نمايشگاه ،برگزار كننده در مورد درخواست ساير متقاضيان حتي در صوورت واريوز وجوه در
زمان مقرر هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
جانمايي غرفه ها براساس امکانات فني سالنها  ،زير گروه مشاركت كننده  ،نوع كاالي نمايشي از نظر وزن ،حجم و ابعاد و نظر كارشناسي واحد فني
اين شركت انجام خواهد پذيرفت و سابقه حضور در سالن و غرفه هاي سنوات قبل مالك عمل قرار نخواهد گرفت.
متقاضياني كه فضاي بدون تجهيزات درخواست مي نمايند و غرفه هاي خودساز مي باشند بايستي تضمين خسارت احتمالي غرفه سازي نزد مجري
ارائه نمايند و پس از برگزاري نمايشگاه در صورتي كه خسارتي از سوي واحد فني نمايشگاه اعالم نشد ،تضمين به آنها مسترد ميگردد.
فضاي باز نمايشي صرفاً به صورت زمين در اختيار مشاركت كننده قرار ميگيرد .هزينه غرفه سازي ،آب ،برق و ساير خدمات مورد درخواست بعهده
متقاضي ميباشد.
در صورتي كه درخواست اوليه متقاضي فضاي نمايشگاهي با تجهيزات باشد ولي به داليلي بعداً درخواست فضاي نمايشي بدون تجهيزات را نمايود،
هزينه مشاركت بر اساس غرفه با تجهيزات محاسبه خواهد شد .مگر آنکه حداقل يكماه قبل از شروع نمايشگاه مراتو كتبواً بوه اموور نمايشوگاهي
شركت برگزار كننده اطالع داده شود( .تجهيزات غرفه عبارتند از موكت ،پنل بندي ،كتيبه غرفه ،روشنايي و يك ميز و دو عدد صندلي به ازاي هور
غرفه  12متري)
متقاضياني كه فضاي بدون تجهيزات ثبت نام نموده و خود راساً اقدام به ساخت و ساز غرفه خواهند نمود ،ميبايد حداكثر  30روز قبل از افتتاحيه،
نقشه غرفه سازي را به هر سه صورت :پرسپکتيو ،نما(مقياس  )1/100و پالن (مقياس  )1/100به برگزار كننده ارايه و تاييديه دريافت نمايند در غير
اينصورت و پس از تاريخ مقرر ،مجوز ساخت و ساز به هيچوجه صادر نخواهد شد.

 -10انصراف :متقاضياني كه مدارك خود را تکميل و هزينه غرفه را واريز نموده اند چنانچه تا  45روز قبل از برگزاري نمايشوگاه كتبوا اعوالم انصورا
نمايند كليه وجوه واريزي آنها مسترد خواهد شد .در صورت انصرا از  45روز تا  25روز قبل از برگزاري  %50وجه واريزي كسر و الباقي مسوترد و
در صورت انصرا از  25روز تا يك هفته قبل از برگزاري  %80درصد وجه واريزي كسر و الباقي مسترد و از آن تاريخ بوه بعود و در طوول برگوزاري
نمايشگاه هيچگونه وجهي بابت انصرا و يا عدم حضور در نمايشگاه مسترد نخواهد شد.
 %50 -11متراژ ساخت و ساز غرفه در طبقه دوم فضاي نمايشي غرفهها مشمول پرداخت هزينههاي نمايشگاهي است (بر اساس پالن ارائه شده).
 -12صرفاً عرضه و نمايش كاال و خدماتي كه در فرم ثبت نام درج گرديده در غرفه اختصاصي مجاز است .حضور بيش از يك شركت در غرفه غير مجواز
بوده و نمايش و عرضه ساير كاالها و خدماتي كه در فرم ثبت نام درج نگرديده ممنوع ميباشد .در صورت عدم رعايت موضووع از فعاليوت غرفوه در
نمايشگاه توسط برگزار كننده جلوگيري خواهد شد.
 -13عرضه و نمايش انواع محصوالت خارجي و يا پوستر ،كاتالوگ  ،بروشور  ،كارت ويزيت  ،بنر و ساير اقالم تبليغاتي كه در آنها كواال و يوا نوام شوركت
هاي خارجي تحت عنوان نمايندگي تبليغ شده است براي شركت هايي كه به صورت ريالي ثبت نام نموده اند تخلف محسوب و در صورت مشاهده
اينگونه موارد ،برگزار كننده مجاز به ممانعت از فعاليت غرفه خواهد بود.
 -14بروز هرگونه حادثه و يا عاملي كه جلوگيري آن از عهده مجري خارج بوده و منجر به عدم برگزاري نمايشوگاه گوردد ،فوورس مواژور تلقوي و وجووه
پرداختي مشاركت كنندگان پس از كسر هزينههاي عملياتي و غيرقابل برگشت انجام شده ،محاسبه و مسترد خواهد شد.
 -15پس از تاييد فرم درخواست متقاضي ،پيگيري اخذ انشعاب آب ،برق سه فاز و خط تلفن و همچنين هزينههاي نص  ،راهاندازي و كاركرد بور عهوده
مشاركت كننده ميباشد.
 -16برق متعار و استاندارد به غرفه ها تخصيص داده خواهد شد .لذا مش اركت كنندگان مجاز به سيم كشي مستقيم از برق تابلوهاي سالن نمي باشند
و در اينگونه موارد در صورت بروز حادثه ،مشاركت كننده مسئول خطرات احتمالي ناشي از استفاده غيرمجاز از بورق بووده و در آن موورد پاسوخگو
خواهد بود.
 -17براساس قوانين كشوري و نيز مقررات شركت سهامي نمايشگاه ها ،رعايت شئون و حجاب اسالمي در تمامي مراحل برپايي نمايشگاه به طور موكود
الزامي است و از فعاليت غرفههاي متخلف جلوگيري خواهد شد.
 -18رعايت شرايط مندرج در اين برگه و اطالعات تکميلي كه در سايت اين شركت قابل رويت است ،توسط مشاركت كنندگان الزامي است.
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