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 قوانین و مقررات نمایشگاه

قوانين و در نمايشگاه مستلزم رعايت داران ، غرفهالمللي ج.ا.ايرانهاي بينقوانين و مقررات شركت نمايشگاهبا استناد به  

 مقررات مي باشند كه به شرح ذيل اعالم مي گردد:

 برگزاركننده در مورد درخواسووت سوواير  شووگاه،يمحت پوشوون نما يهاصووورت ميميل و رورو كامل سووالن در

 متقاضيان حتي در صورت واريز وجه در ومان مقرر هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

    ئه شوووده،      نوع كاالي   داران وغرفه ها، وير گروه  براسوووام اميانات فني سوووالن     ها جانمايي غرفه نظر  ارا

 .عمل قرار نخواهد گرفت ق ل مالکت ن سنواو سابقه حضور در سال شدواحد فني انجام خواهد  يكارشناس

 نزد  را  سووواويبايسوووتي مضووومين خسوووارت احتمالي غرفه  ، فضووواي بدون مجايزات دخودسووواخته داران غرفه

ارائه نمايند و پس او برگزاري نمايشووگاه در صووورمي كه خسووارمي او سوووي واحد فني نمايشووگاه   برگزاركننده

 دد.اعالم نشد، مضمين به آناا مسترد ميگر

  ساوي، گيرد. هزينه غرفهقرار مي دارانغرفهصرفاً به صورت ومين در اختيار   خته سا خودد زاتيبدون مجا يفضا

 .باشدمي دارغرفهآب، برق و ساير خدمات مورد درخواست بعاده 

 ست اوليه     در شگاهي بامجايزات    دارغرفهصورمي كه درخوا ضاي نماي شد ولي به داليلي بع ساخته   دپين ف داً با

 را نمايد، هزينه مشووواركت بر اسوووام غرفه بامجايزات         سووواخته  دخود درخواسوووت فضووواي بدون مجايزات  

به برگزاركننده  ماه ق ل او شروع نمايشگاه مرامب كت اً  کمحاس ه خواهد شد. مگر آنيه حداقل ي   ساخته  دپين

 ا الع داده شود.

    دارانغرفهموسط   شگاه يكنسل كردن حضور در نما   ،يالملل نيب يهاشگاه ينما ي    دستورالعمل شركت ساام 

 ،شوووگاه ينما  يي  ما ومان برپا   يرسوووم التيجمعه و معط  ياو رووها  ريمانده دبه غ    يباق  يماه كار   کي كمتر او 

غرفه موسط   ميتوب يدر صورت كنسل   نيبراشود، بنا  يعودت داده نم يگونه وجا چيباشد و ه ينم ريپذاميان

 برگزاركننده  ،يبرگزار خي  به ماريرسوووم التيجمعه و معط  ياو رووها ريدبه غ يماه كار کي او  نيبدار غرفه

 مسترد خواهد شد. يزيمانده وجه وار يو باقرا كسر  شگاهيمشاركت در نما نهيدرصد او هز 10

 دار ح  واگذاري غرفه مورد اجاره بغير را ندارد.غرفه 

  ًث ت نام درج گرديده در غرفه اختصاصي مجاو است. حضور      عرضه و نماين كاال و خدمامي كه در فرم   صرفا

ساير كاالها و خدمامي كه در فرم ث ت نام درج      ضه  شركت در غرفه غير مجاو بوده و نماين و عر بين او يک 
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موسووط برگزاركننده  يشووگاهباشوود. در صووورت عدم رعايت موضوووع او فعاليت غرفه در نما نگرديده ممنوع مي

 جلوگيري خواهد شد.

 اقالم  ري، بنر و سوواتيزيپوسووتر، كامالو ، بروشووور، كارت و  ايو  يو نماين انواع محصوووالت خارج عرضووه

 ييهاشركت  يشده است برا   غيم ل يندگيمحت عنوان نما يخارج يهانام شركت  ايكه در آناا كاال و  يغاميم ل

كننده مجاو موارد، برگزار نهنگوياند مخلف محسوب و در صورت مشاهده ا    ث ت نام نموده ياليكه به صورت ر 

 غرفه خواهد بود. تيبه ممانعت او فعال

 عاملي كه جلوگيري آن او عاده           بروو يا  به عدم برگزاري      برگزاركننده هرگونه حادثه و  خارج بوده و منجر 

و غيرقابل    يامي هاي عمل پس او كسووور هزينه  دارانغرفه ماژور ملقي و وجوه پرداختي  نمايشوووگاه گردد، فورم  

 .شت انجام شده، محاس ه و مسترد خواهد شدبرگ

 ستاندارد به غرفه  رقب ستقيم او برق      دارانغرفهشد. لذا  ها مخصيص داده خواهد متعارف و ا سيم كشي م مجاو به 

سالن نمي  مسئول خطرات احتمالي ناشي    دارانغرفهباشند و در اينگونه موارد در صورت بروو حادثه،   مابلوهاي 

 بود. ندخواهاو استفاده غيرمجاو او برق بوده و در آن مورد پاسخگو 

 باشوود و گذاشووتن هرگونه اسووتند و بنرهاي م ليغامي در راهروهاي   چيدمان كاال فقط در محدوده غرفه مجاو مي

 باشد.سالن ممنوع مي

 داران محترم مي باشوود. در صووورمييه به  اده غرفهها در سوواعات برگزاري نمايشووگاه به ع نگاداري داخل غرفه

 باشد.دار مسئول ج ران خسارت وارد ميسالن آسيب برسد غرفه

  داران مخليه نشووود كاال موسووط  سوواعت پس او خاممه نمايشووگاه، غرفه موسووط غرفه   24چنانچه حداكثر ظرف

 شود.ميبرگزاركننده به ان ار منتقل و هزينه ان ارداري بر اسام ضوابط دريافت 

  و حجاب اسالمي در ممامي   اترعايت شئون  ها،شگاه ينما يمقررات شركت ساام   زيو ن يكشور  نيقوان براسام

  هاي متخلف جلوگيري خواهد شد.مراحل برپايي نمايشگاه به  ور مؤكد الزامي است و او فعاليت غرفه

 داران الزاميست.غرفههاي باداشتي ابالغي او سوي ووارت باداشت براي رعايت پروميل 

 است. يالزام دارانغرفه، موسط صفحهاين  شرايط مندرج در تيرعا 
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 فرم شرکت در نمایشگاه

هاي بدون مجايزات دخود   ريال و غرفه   000/300/3هاي بامجايزات دپين سووواخته ،     هزينه هر مترمربع براي غرفه   .1

 باشد.مي 000/000/3ساخته ،  

سا د زاتيبدون مجا يضا ف .2 صورت ومين در     خته خود ساوي، آب، برق و  گيرد. هزينه غرفهقرار مي اختيارصرفاً به 

مترمربع اسووت. فضوواي بامجايزات   21و حداقل متراژ  باشوودمي دارانغرفهرخواسووت بعاده د خدمات مورد سوواير

سپ   ساخته  همراه  دپين صندل  زيم کيبرق،  زيعدد پر کي، سيساوه ا در ساده     هيسر درب غرفه دكت  ،يو دو عدد 

 مترمربع است. 12و حداقل متراژ گيرد داران قرار مياختيار غرفه

 ث ت نام ناايي پس او ارسال اين فرم همراه مدارک موردنياو انجام خواهد شد. .3

 داران صرفا با نظر و مائيد ناايي كارشناسان جااد دانشگاهي قزوين مي باشد. محل غرفه هر يک او غرفه .4

 دييشووركت كننده و م  يپس او اعالم كت  شووگاه ينما يماه ق ل او برگزار کيمشوواركت ما  در صووورت انصووراف او .5

سر و مابق  يوجه پرداخت %10برگزاركننده،  سترد م  دارانغرفهبه  يك صراف كمتر او     يم صورت ان  کيگردد و در 

 .ديمسترد نخواهد گرد دارانغرفهبه  يوجا چيه شگاهينما ياو برگزار ق لماه 

هرگونه حادثه و يا عاملي كه جلوگيري آن او عاده مجري خارج بوده و منجر به عدم برگزاري نمايشوووگاه                 بروو .6

و غيرقابل برگشوووت انجام   يامي هاي عملپس او كسووور هزينه  داران غرفه گردد، فورم ماژور ملقي و وجوه پرداختي

  شده، محاس ه و مسترد خواهد شد.

 

 ..............................................................  االختیار شرکت مدیرعامل تام...........................................................  اینجانب 

باشممو و با آهاهی کامل ا  ها میمقررات را مطالعه ن وده و متعهد به انجام آن    قوانین و  قسمم ت کلیه موارد مندرج در   

 مترمربع را دارم. ......................... به متراژ  ......................... شرایط ن ایشگاه درخواست غرفه به ش اره 

............  ..............................................درصممد مالیات بر ار ا افزودهج ج ع کل  9بعالوه  ................................................... کل هزینه ج عا به مبلغ

به شمم اره    تاریخ  ........................................ طی فیش واریزی  نام   ۱۰۰۸۰۸۶۳۱۱۳۸حسممما  به شمم اره   ......................................  در   به 

 باشد.میاین فرمج واریز هردید و رسید آن به ض ی ه  جهاددانشگاهی نزد بانک شهر

شگاه         شرکت ن ای شگاه در چارچو  قوانین و مقررات  سوی برهزارکننده ن ای ضوابطی که ا   های  ض نا کلیه مقررات و 

 ال للی استان قزوین تهیه و تنظیو هردد مورد قبول اینجانب خواهد بود.بین

 مهر و امضای غرفه دار                                                                                                                                                                                      


