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 :پرداخت نحوه
 بده را مربوطده هزینده و اقددا  مشارکت نهیهز کل %100 پرداخت به نسبت کننده، برگزار یسو از پيش فاکتور افتیدر از پس دیبا کننده مشارکت 

 .  ندینما ا اقد شگاهینما یبرگزار ستاد به نياز مورد مدارک ارائه و نا  ثبت فر واریز و نسبت به تكميل  شگاهینما کننده برگزار حساب

 آرايي غرفه و كاال حمل غرفه، تحويل زمان
 ودميش انجا   شگاهینما افتتاح زا قبل روز کی حداکثر اند، نموده درخواست تجهيزات با غرفه و باشند نمي ساز و ساخت دارای که کنندگاني مشارکت به غرفه تحویل. 

 است شده تعيين شگاهینما افتتاح از قبل روز کاالها چيدمان برای شده تعيين زمان  . 

 فرمایيد خودداری راهروها در ویژه به غرفه، حریم از خارج در کاال قراردادن از . 

 است ضروری اه غرفه در نمایشگاه روزانه وقت اتما  بعداز ساعت نيم و نمایشگاه کار شروع از قبل ساعت نيم ها غرفه نمایندگان حضور. 

 است ضروری شناسایي کارت نصب آنها، خروج و ورود در تسهيل و شده معرفي نمایندگان تشخيص منظور به. 

 اعال  سالن مسئول به مفقودشده کاالهای دقيق مشخصات ذکر با و کتبي صورت به راسریعاً مراتب غرفه داخل از شيئي گونه هر شدن مفقود صورت در 

 . فرمایيد

 یک که یيمنما مي توصيه شد، خواهد باز نظافت امور انجا  بمنظور سالنها درب صبح 8 ساعت رأس روز هر نمایشگاه برگزاری دوران در اینكه به نظر 

 . باشد داشته حضور غرفه محل در شده مشخص ساعت رأس نماینده

 ارزی و ریالی حسب بر آن جنبی خدمات و غرف اجاره هزینه محاسبه نحوه

 : آن تبلیغ و كاال نمایش و عرضه چگونگی

 1- احد توليدی وه معتبر و یا مایش کاال با برند یا نا  ایراني توسط واحد توليدی صنعتي  دارای پروانه بهره برداری و گواهي فعاليت صنعتي، کارت شناسایي کارگان

 اشد.برت ریالي مي زینه بصوداخل و یا مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی توليد و ارائه مي گردند، مشمول پرداخت هصنفي دارای پروانه صنفي توليدی، که در 

 2-  الي ینه بصورت ریا برند یا نا  ایراني که در داخل توليد و تحت ليسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجي معرفي مي گردد مشمول پرداخت هزبنمایش کاال

 شد. مي با

 3-  ي و مصوبه صادی و دارائا برند خارجي که بر اساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای ایراني و خارجي در ایران توليد و دارای مجوز از وزارت امور اقتبنمایش کاال

 هيات دولت مي باشد مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالي مي باشد.

 4- ر حداقل جميع نمونه دتاالی داخل، توسط واحدهای توليدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط، در صورت ظور مقایسه با کنمایش نمونه کاالی خارجي بمن

 فضا )به تناسب نوع و ابعاد نمونه( و عد  اقدا  به بازاریابي، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالي مي باشد.

 5-  شمول مد  تبليغ آن عط با نمایش نوع فعاليت توسط واحدهای توليدی به شرط پوشاندن برند خارجي و اشين آالت خارجي صرفا بعنوان ابزار کار در ارتبامنمایش

 پرداخت هزینه بصورت ریالي مي باشد.

 6- الي مي ورت ریزینه بصهتهای فني، نر  افزاری )اتوماسيون( در صورت عد  تبليغ شرکتهای خارجي )بصورت پوستر، بروشور، کاال و...( مشمول پرداخت معرفي خالقي

 باشد.

 7- شارکت اتاق های مشترک بازرگاني ایران و سایر کشورها، صرفا بدون ارائه کاال، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالي مي باشد.م 

 8- خارجي،  ه تبليغ برندهر گونهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای، پيمانكاری طرح و اجرا، طراحي سيستم و موارد مشابه صرفا بدون ارائه کاال و یا مشارکت شرکت

 درصدریالي خواهد بود. 70درصد ارزی و  30مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالي مي باشد در غير اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 9- شارکت آژانسهای مسافرتي و گردشگری در صورت عد  تبليغ نمایندگي خارجي، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالي مي باشد.م 

 10- ردند، مشمول گجي منتشر مي ات داخلي اعم از روزنامه ها، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهي نامه و امثالهم که با تبليغ توامان شرکتهای داخلي و خارمشارکت نشری

زیع وپخش فيلم، ت صب بنر،نشریات )ازطریق پرداخت هزینه بصورت ریالي مي باشد. بدیهي است تبليغ برند یا نمایندگي شرکت های خارجي در غرفه تخصيص یافته به ن

 .سي دی، کاتالوگ و بروشورمستقل خارجي و...( ممنوع مي باشد
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 11-  تبي از شرکت دگان مجاز داخلي )با ارائه پروانه صنفي و معرفي نامه کفروش کاالهای خارجي در جهت رفاه مصرف کننده توسط نماینمعرفي خدمات پس از

  درصدریالي مي باشد. 70درصد ارزی و  30مربوطه( و با رعایت عد  ارائه کاال و قطعات منفصله، مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 12-  ت ليسانس(، ا عد  درج تحیا مخلوط با کاالی ایراني )با هر نا  یا برند ایراني و با درج ی ودر کشور بصورت فله که پس از بسته بندی محصوالت خارجي وارد شده

 .ریالي مي باشددرصد 30درصد ارزی و  70توسط مشارکت کننده داخلي به نمایش گذاشته مي شود، به ميزان فضای اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 13- باشند و تجارت وزارت صنعت، معدنرکت های توليدی ایراني که محصوالت با برندهای خارجي توليد مي نمایند چناتچه دارای پروانه ساخت و بهره برداری ش 

 بصورت ریالي محاسبه گردد.

 14- رزی ادرصد  30ورت ه با مجری داخلي، مشمول پرداخت هزینه بصخصيص فضاء به نمایندگيهای بازاریابي و فروش نمایشگاههای خارجي، در صورت ارائه تفاهمنامت

 درصد ارزی خواهد بود. 100درصد ریالي مي باشد. در غير اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  70و 

 15- ل پرداخت ت موضوع مشموصورت عد  رعای ئه و تبليغ کاال، خدمات و فعاليت خود با نا  ایراني مي باشد، و درمجاز به ارا "مشارکت کننده بخش غرف ریالي صرفا

 باشند.درصد ارزی مي 100هزینه بصورت 

 16- داخت هزینه بصورت ارزی مي باشد.در خارج از کشور توليد شده، مشمول پر "نمایش کاالیي که مستقيما 

 17- ا رجي مشمول پرداخت هزینه رابطه با تبليغ کاال و یا شرکت های خکاتالوگ بنر و موارد مشابه در  –عكس  –فيلم  –حو و عرضه بروشور تبليغ واردات کاال به هر ن

 بصورت ارزی مي باشد.

 18- بليغ نمایندگي انحصاری و یا رسمي شرکتهای خارجي مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی مي باشد.ت 

 19- دمات خستي کاال یا ی خارجي در نمایشگاه مشارکت دارند مي بایرکت های توليدی بازرگاني ایراني که بمنظور توليد و نمایش کاالی توليد داخل و نيز کاالش

تر مربع( عرضه نمایند. در غير م12اژ )متمایز و در متراژ تفكيک شده )با ابعاد استاندارد( از بخش داخلي و با رعایت حداقل متر "مربوط به بخش خارجي را در فضائي کامال

 هد شد.اینصورت کل فضای غرفه بصورت ارزی محاسبه خوا

 20- تخصيص هر گونه فضا جهت احداث ( محل تشریفاتvip.مطابق با نوع مشارکت اعم از ریالي و ارزی عينا محاسبه و دریافت خواهد شد ) 

 21- و مشارکت  ننده اعال ت کح نمایشگاه کميته ارزی و ریالي نسبت به بازدید از کليه غرف اقدا  و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، مراتب به مشارکپس از افتتا

 شت.امه خواهد دازاری ادکننده خود را متعهد به پرداخت هزینه اعالمي بر اساس رأی کميته مذکور مي داند. بدیهي است نظارت بر عملكرد غرف در طول دوره برگ

 :تلفن و برق
 نهیهز. قراردهد شگاهینما کننده برگزار ارياخت در شگاه،ینما افتتاح از قبل روز 12 تا را خود ازين مورد برق مقدار و يبرق اتصاالت نقشه دیبا کننده مشارکت

. باشدي م لیذ شرح به يمصرف برق یها نهیهز "ضمنا شد، خواهد افتیدر کنندگان مشارکت از مربوطه نهیهز و محاسبه يفن  کارشناسان توسط برق مصرف  

 نهیهز مبلغ شرح فیرد

 ریال 6000 وات کيلو هر داخلي شرکتهای مصرفي برق 1

 سنت 40 وات کيلو هر خارجي شرکتهای مصرفي برق 2

 درو  است ممنوع مصرف پر يشینما لیوسا و ياضاف پروژکتور مانند پرمصرف لیوسا از استفاده لذا است، محدود ها غرفه در شده استفاده یها يکش ميس مقاومت 

 . نماید افتیدر الز  را مجوز شگاهینما برگزارکننده يهماهنگ با دیبا کننده مشارکت از،ين صورت

 رقب انتقال جهت و نموده هيته خود را شیخو يدرخواست برق زانيم با متناسب و( ارت ستميس به مجهز و استاندارد) اتومات یتابلوها و کابل موظفند کنندگان مشارکت 

 . دینما قدا ا رانیا.ا.ج. يالملل نيب یشگاههاینما يسهام شرکت شرکت برق واحد يهماهنگ با مربوطه، غرفه به يارتباط یها کابل ای ياصل یتابلو از

  اشد و باید توسط مشارکت بریال مي  000/50ریال و غرفه های پيش ساخته متر مربعي 000/150هزینه نظارت بر برق داخل غرفه برای غرفه های خودساز متر مربعي

 کننده به پيمانكار نظارت بر برق داخل غرفه پرداخت نماید.

 هده لكرد را به عسوء عم مشارکت کننده متعهد به رفع کليه خسارات مادی و معنوی احتمالي در قبال کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و مسئوليت های ناشي از

 خواهد داشت.

 ده تما  ط مشارکت کنننيه توسرق، تاسيسات و ابکليه مسئوليت های کيفری و حقوقي هرگونه حادثه ناشي از بي احتياطي و عد  رعایت اصول ایمني و استانداردهای ب

 و کمال برعهده مشارکت کننده مي باشد.
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  ستاد دیيتأ و ليتكم از پس و تافیدر رانیا يالملل نيب یشگاههاینما يسهام شرکت مخابرات واحد از شگاهینما افتتاح از قبل روز 12 را تلفن یواگذار درخواست فر 

 از مربوط فر  مندرجات اساس بر مصرف و اتصال نهیهز و نصب شگاهینما شروع از قبل تلفن يدرخواست خطوط هيکل دیينما ميتسل مخابرات واحد به شگاهینما یبرگزار

 . شد خواهد افتیدر کننده مشارکت

 ندینما پرداخت را خود يمصرف برق نهیهز دیبا يم ندینما خود غرفه ساخت به اقدا  "رأسا که يکنندگان شرکت. 

 ندینما تپرداخ را مازاد برق مصرف نهیهز دیباي م( مترمربع 3در وات صد) استاندارد ازحد شيب ازبرق استفاده به ازمندين که يکنندگان شرکت. 

 شد دخواه اخذ کنندگان شرکت از و محاسبه جداگانه بطور تلفن و آب( روشنایي استاندارد موارد از غير به) اضافي برق از استفاده هزینه. 

 : ييشناسا كارت شگاه،ينما يرسم كتاب
 ليتكم را مربوطه فر  دیاب  ،يسيانگل و يفارس زبان دو به شگاهینما يرسم کتاب در يشینما یکاال کامل مشخصات و خود شرکت اطالعات رایگان درج جهت کننده مشارکت 

 نمایند.

 4 عكس قطعه کی همراه به و ليتكم شگاه،ینما افتتاح از قبل بيست روز تا حداکثر را یيشناسا کارت درخواست به مربوطه یها فر  دیبا گان کنند مشارکتx3  رد که يپرسنل از 

 . داشت خواهد يبستگ هکنند شرکت  غرفه پوشش تحت متراژ با متناسب یيشناسا کارت تعداد (.wordد )در فایلنینما ميتسل کننده برگزار به داشت، خواهند حضور غرفه

 در .است ریپذ امكان شگاهینما کار عشرو از ها صبح فقط شگاهینما محوطه داخل به یيغذا مواد نيهمچن و کننده مشارکت ازين مورد لواز  نقل و حمل شگاه،ینما یبرگزار طول در 

 . است ممنوع شگاهینما محوطه در کننده مشارکت یخودرو تردد شگاه،ینما یبرگزار ساعات

 :كاال تبليغ منظور به غيره و تابلو نصب, پوستر, بروشور, كاتالوگ عرضه چگونگي
 ندهیهز پرداخدت و کنندده برگدزار زا يکتب موافقت کسب از پس پالکارد، ،يغاتيتبل لیوسا گونه هر نصب  ، شود ارائه افتهی اختصاص غرفه محدوده در دیبا کننده مشارکت يغاتيتبل لیوسا 

  . باشد يم يشگاهینما غرف از یبردار لميف و یعكسبردار انجا  به مجاز برگزارکننده .باشد يم ریپذ امكان مربوطه یها

  نيب یشگاههاینما يسهام شرکت يعموم روابط از مجوز کسب و يهماهنگ از پس کننده، مشارکت ياختصاص یها غرفه از خارج و شگاهینما محوطه در غاتيتبل هرگونه انجا 

 . باشد يم مجاز رانیا.ا.ج. يالملل

 و رانیا.ا.ج. يالملل نيب یشگاههاینما يسهام شرکت يعموم روابط از مجوز کسب از پس کننده شرکت غرفه داخل و شگاهینما محوطه از یبردار لميف ای یعكسبردار هرگونه 

 .است ممنوع غرف سایر از فيلمبرداری و عكسبرداری است بدیهي. باشد يم مجاز شگاهینما برگزارکننده

 نمایند هماهنگ نمایشگاه برگزارکننده با را مراتب محاطي و محيطي تبليغات هرگونه انجا  برای بایستي کنندگان شرکت.  

 :كاال خروج

 ندینما اجتناب یضرور ريغ اقال  آوردن از کنندگان، مشارکت لذا است ممنوع شگاهینما یبرگزار مدت طول در رانیا يالملل نيب یشگاههاینما محوطه از کاال خروج. 

 محوطه و شینما محل سالن داخل زا را خود یکاال تواند يم یينها حساب هیتسو اوراق هیديتأئ اخذ و ها حساب صورت هيکل پرداخت با فقط کننده مشارکت ، شگاهینما انیپا در 

 عایتر در تخلفي و خسارت یا و اند ودهنم ساخت و طراحي طبقه دو بصورت را غرفه یا و داشته متراژ افزایش که کنندگاني شرکت خروج لذا. دینما خارج تهران يالملل نيب شگاهینما

 نمایشگاه یانيپا روز از قبل تا که فرمایند اتخاذ ترتيبي است خواهشمند لذا باشد، نمي پذیر امكان برگزارکننده با کامل حساب تسویه از قبل اند، داشته نمایشگاهي مقررات و قوانين

 . نماید جلوگيری متصوره مشكالت بروز از تا شود اقدا  نمایشگاه برگزاری ستاد با حساب تسویه به نسبت

 عد  صورت در است يهیبد. ندیانم اقدا  خود ياختصاص یها غرفه هيتخل و کاال خروج ،یبند بسته به نسبت شگاهینما انیپا از پس روز کی تا حداکثر دیبا کنندگان مشارکت 

 يتيلمسئو چگونهيه کاال فقدان ای و ردهوا خسارت ، یانباردار یها نهیهز خصوص در و نموده اقدا  غرفه هيتخل به رأسا برگزارکننده مقرر، مهلت انیپا از پس و نكته نیا به توجه

 . داشت نخواهد
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 : شده رزرو یفضا كاهش اي و مشاركت از انصراف وابطض

   واهد شد.خمسترد  يمابق %90ی کسر و زیاز مبالغ وار %10به برگزار کننده، 17/02/1401تا تاریخ انصراف از مشارکت  ایکاهش متراژ و در صورت اعال 

 ت انصراف بعد از تاریخ پنجاه درصد از مبلغ واریزی کسر و مابقي به متقاضي مسترد خواهد شد. در صور27/02/1401تا  17/02/1401 خیتار از انصراف صورت اعال در

 .دهد اجاره و واگذار انيقاضمت ریسا به را نظر مورد غرفه تا داشت خواهد يشگاهینما نيقوان طبق را حق نیا برگزارکننده و گرددينم مسترد يوجه چگونهيه 27/02/1401

 ای و (گردد ابالغ کشور يقانون اجعمر از يرسم صورت به که) رداريواگ یها یماريب وعيش ،یسوز آتش طوفان، ل،يس زلزله، مانند( ماژور فورس) نشده ينيب شيپ عیوقا طیشرا در 

 بابت ياختپرد وجوه از %50 ،گردد شگاهینما در زمان رييتغ ای لغو به منجر و بوده خارج شگاهینما کننده برگزار ارياخت طهيح از که گرید ينيب شيپ قابل ريغ موارد و حوادث هرگونه

 . باشد يم برگشت قابل کنندگان شرکت به يمابق و کسر يشگاهینما شده پرداخت یها نهیهز

 غرفه چيدمان و یساز آماده ساخت: 
 و ساخت مجوز یيها غرفه به فقط مهندس ناظر، صيتشخ طبق است مجاز کننده برگزار ست، يباق فرصت روز 3 حدود شگاهینما افتتاح تا سالن لیتحو زمان نكهیا به نظر 

 .ابدی انیپا ساز و ساخت شده نييتع مدت در حداکثر و بوده ساخته شيپ یستمهايس با و اجراء قابل آنها طرح که بدهد ساز

 جهت آماده بصورتباید  اه غرفه ساخت یبرا الز  قطعات و ممنوع شگاهینما یسالنها داخل در رهيغ و ینجار ،یشكار جو رينظ ها غرفه اسكلت ساخت اتيعمل هيکل 

 .گردند يشگاهینما سالن وارد نصب و مونتاژ

 در.  باشد شده خارج شگاهینما محوطه زا يخال یصندوقها و ياضاف لیوسا هيکل و باشد دهيرس اتما  به و ليتكم شگاهینما افتتاح از قبل ساعت 24 دیبا کاال دمانيچ و یساز آماده 

 .دینما پرداخت شود يم نييتع کننده برگزار یسو از که خسارت بعنوان را يمبلغ کرد رید ساعت هر ازاء به است موظف کننده شرکت نصورتیا ريغ

 نهیهز پرداخت ه این مورد،ب توجه عد  صورت در است يهیبد .است ممنوع موکت یرو و سالنها داخل در خودرو انواع تردد سالنها شدن مفروش و یساز آماده از پس: موکت 

 . بود خواهد کننده مشارکت عهده رب خسارت

 به قشهن ارائه حداکثرزمان ضمناً  سد،بر نمایشگاه برگزاری ستاد تائيد به باید( تجهيزات بدون غرفه) دنميشو اجراء کننده مشارکت توسط که هایي غرفه وساخت اجرائي های نقشه 

 عدب که هایي نقشه. است ضروری کنندگان شرکت طراح توسط شگاهینما یبرگزار ستاد از مربوطه فرمهای وتكميل افتیدر خصوص دراین ميباشد، شگاهینما ازافتتاح روزقبل12ستاد

 . شد نخواهند واقع تأیيد مورد شوند ارائه مقرر تاریخ از

 شدرکت فندي واحدد به را خود پيشنهادی نقشه و اخذ ستاد از را الز  تأیيدیه باید مي نمایند استفاده غرفه تزئين و ساخت برای  متر 5/2 از بيش ارتفاع از مایلند که کنندگاني شرکت 

 . نمایند اقدا  موافقت از پس و تسليم نمایشگاهها سهامي

 طرحهدای در بدانندد الز  هکد را تغييدری هرگونده انجدا  حق نمایشگاهي اصول براساس نمایشگاهها سهامي شرکت آرائي غرفه و طراحي مدیریت و نمایشگاه کننده برگزار فني واحد 

 هزینده و اقددا  غرفده سداز و ختسا تخریب و تغيير به نسبت نمایشگاهها سهامي شرکت آرائي غرفه و طراحي مدیریت شده داده تغييرات از عدول صورت در.  ميباشند دارا شده ارائه

 . گردد مي اخذ کننده شرکت از مربوطه های

 چيددمان عمليدات کليده و باشدد رداریبد بهره قابل غرفه که ای گونه به برسد اتما  به نمایشگاه افتتاح از قبل ساعت 24 باید( ساز و ساخت) غرفه سازی آماده و اجرایي عمليات کليه 

 غرفده راسداً هسدتند مایدل کده ننددگانيک شرکت. باشد نداشته نمایشگاه افتتاح زمان تا اقدامي هيچگونه به نياز که صورتي به برسد اتما  به نمایشگاه افتتاح از قبل ساعت24 نيز کاال

 مبلدغ سدرردن بده ملدز  و  برگدزاری اقددا سدتاد از یيدیدهأت اخدذ جهدت اجرائدي هدای نقشه ارائه و ساز غرفه معرفي به نسبت سازی غرفه اجرای از پيش  بایست مي نمایند، سازی

تدا 101 از هدا غرفده جهدت ریدال 40ر000ر000 مبلدغ ،مربدع متر 100 تا 51 از ها غرفه جهت ریال 30ر000ر000 مبلغ مربع، متر 50 تا 24 از ها غرفه جهت ریال 20ر000ر000

 تضدمين بعندوان رمدانآچک تضمين شده بانكي در وجه شرکت تجدارت پيشدگان راه  صورت به باال به متر مربع 201ریال جهت غرفه های از  50ر000ر000و مبلغ  مربع متر 200

 دو صدورت بده تائيدیده خدذا بدا سدازی غرفده اجدرای نانچهچ. باشند مي و عد  رعایت قوانين و مقررات امور طراحي و غرفه آرایي احتمالي خسارت سازی، غرفه تجهيزات آوری جمع

ازد در صدورت عدد  اعدال  سخاطر نشان مي  . باشند مي شده اعال  تعرفه قيمت درصد 50 اساس بر دو  طبقه پوشش تحت متراژ  پرداخت به ملز  کننده شرکت گيرد، انجا  طبقه

 روز پس از خاتمه نمایشگاه مسترد خواهد شد. 15گزارش خسارت از سوی شرکت سهامي نمایشگاه های بين المللي، چک تضمين غرفه سازی حد اکثر 
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 :توافقات

 رد و هر گونه توافقات شفاهي مو شدبا نيطرف امضاء و مهر به ممهور و مكتوب دیبا رديگ صورت نمایشگاه کننده برگزار و کننده شرکت نيماب يف دیبا که یگرید توافق گونه هر

 قبول نمي باشد.                         
 

 شگاههاينما ومقررات نيقوان ريسا
 در.  باشدند نمدي خدارجي تشدرک ندا  و خارجي کاتالوگ و فيلم عكس، پوستر،بروشور، از استفاده یا و خارجي محصوالت و کاالها نمایش به مجاز وجه بهيچ داخلي کنندگان شرکت 

 . باشد مي نمایشگاه، خارجي بخش تعرفه اساس بر و ارزی بصورت غرفه بهاء اجاره پرداخت به ملز  کننده شرکت نكته این رعایت عد  صورت

 مي باشد ج.ا.ایران المللي بين نمایشگاههای سهامي شرکت توسط شده تدوین نمایشگاهها عمومي شرایط و مقررات تابع نمایشگاه این در مشارکت . 

 بددیهي نمایدد، نمدي دایجدا غرفده رزرو جهدت نمایشدگاه برگزارکننده برای تعهدی هيچگونه متقاضي توسط نا  ثبت فرمهای همچنين و مشارکت خواست در فرمهای ارسال و تكميل 

 اختيدار در درخواسدتي یفضدا باشدد موجود نمایشي های سالن در خالي فضای زمان آن تا چنانچه و باشد مي قبول قابل غرفه های هزینه %100 پرداخت از پس قطعي نا  ثبت است

 .  گرفت خواهد قرار کننده شرکت

 و نمایدد اقددا  دهبرگزارکنند بدا حسداب تسدویه بده نسدبت شدده اعدال  متراژ براساس است موظف کننده مشارکت و ميگردد مشخص غرفه ساخت و تكميل از پس غرفه نهایي متراژ 

 . داشت نخواهد را خود غرفه افزایش یا و کاهش به نسب اعتراضي هيچگونه

 تدوافقي هرگونده و محفدو  ننددهبرگزارک برای قانوني پيگيری هرگونه حق و نبوده خود کاالی و غرفه تخليه به مجاز داران غرفه مشارکت، های هزینه موقع به پرداخت عد  صورت در 

 . برسد نيطرف تأیيد به شده امضاء و مكتوب بصورت که است معتبر درصورتي تنها کننده برگزار و کننده شرکت ميان

 هرگونته يتا و ويزيتت كارت بروشور، تراكت، استاندارد، گواهي شركتها، ثبت واداره رسمي درروزنامه توليدی كاالهای تجاری نام ثبت توليد، برداری، بهره پروانه كپي ارائه 

 .(است الزامي. )دگرد تحويل برگزاری نمايشگاه ستاد به نام ثبت شده تكميل فرمهای تحويل درزمان بايد مي نمود خواهد ارائه غرفه در متقاضي كه تبليغاتي موارد

 ورزد امتناع یافته تخصيص انمك قبول از یا و نموده انتخاب را خاصي مكان تواند نمي متقاضي لذا است، برگزارکننده برعهده تماماً آنها واگذاری نحوه و ها غرفه محل تعيين. 

 باشد يم محتر  کنندگان شرکت ۀبرعهد تكليفي اتيمال و مهيب ليقب از شگاهینما نیا در مشارکت يقانون کسورات يۀکل. 

 شدرکت  بده ریدال 43ر600 مبلدغ دعدوت کدارت هر نمودن ممهور جهت ستیبا يم شده تعيين مجاز حد از بيش شگاهینما از دیبازد دعوت یها کارت نمودن ممهور به نياز صورت در

 .نماید  پرداخت نمایشگاه بين المللي ج.ا.ایران سهامي

 کدار پایدان از پدس لدذا باشدد، مدي کنندده شدرکت عهده بر نمایشگاه اختتا  از بعد و افتتاح از قبل ایا  و نمایشگاه برپایي ساعت در آن وسایل و غرفه از محافظت و مراقبت مسئوليت 

 تقاضدا کننددگان شدرکت از ضدمناً. بدود خواهد نمایشگاه انتظامات عهده بر ها غرفه از حراست مسئوليت گردد مي پلمپ و قفل سالنها دربهای که بازدید غير ساعت در نمایشگاه روزانه

 بده نمایشدگاه تخليده روز تدا تتاحاف از قبل از ... و همراه تلفن تاپ، لپ کامريوتر، عكاسي، فيلمبرداری، دوربين ویدئو، تلویزیون،: قبيل از غرفه به ارزش با کاالی هرگونه ورود از گردد مي

 هيچگونده خصدوص ایدن در نمایشدگاه برگدزاری سدتاد. باشدد مي کنندگان شرکت عهده بر کاالها گونه این نگهداری و حفظ مسئوليت صورت این غير در نمایند، خودداری جداً غرفه

 .ندارد مسئوليتي

 بده ملدز  نمایشدگاه از بخدش ناید در کننددگان شرکت و گردد نمي شامل را امكاناتي گونه هيچ لذا است،( خالي زمين) تجهيزات بدون صورت به سالن داخل در یا و باز درفضای غرفه 

 .باشند مي....  و موکت سازی، غرفه برق، از اعم خود غرفه تجهيز

  رعایت نكات ایمني و الزاماتHSEE غدرف الزامدي و در صدورت  از زمان تحویل فضای نمایشگاهي جهت آماده سازی و ساخت و ساز و ایا  برپدایي نمایشدگاه و جمدع آوری و تخليده

 هرگونه عد  رعایت و بروز حادثه و خسارت کليه مسئوليت های مترتبه به عهده مشارکت کننده مي باشد.

  .  خواهانيم منان وندخدا از ایران اسالمي جمهوری  به خدمت راه در را عزیزان این توفيق و نمایيم مي قدرداني و تشكر صميمانه کنندگان شرکت کليه همكاری زا

 کليه قوانين و مقررات عمومي مشارکت در نمایشگاههای بين المللي مطالعه و مورد تأیيد قرار گرفت.
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