بیست و دومیـن نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ( معماری و عمران)

صنایع سرمایشی و گرمایشی

ایـران -مشـهـد

 4الی  7تیـرمـاه 9318
محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
مشخصات متقاضی

برنامه زمانبندی نمایشگاه

از اطالعات فارسی و انگلیسی مندرج در ذیل در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد

ساعت بازدید

نام شرکت :

 20الی 00

واگذاری غرفه

واگذاری غرفه

سازه نمایشگاهی

غرفه سازی

91/20/20

91/25/52

COMPANY NAME :

تخلیه غرفه ها

ساعت تخلیه

90/20/21

 9الی 00

شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه

زمینه فعالیت :
ACTIVITY :

تلفن :

 – 2بر اساس دستورالعمل شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد پیمانکار ساخت غرفه موظف است جهت خدمات
غرفه سازی شامل (برق  ،نظافت و سایر خدمات ) به ازای هر متر مربع عملیات غرفه سازی مبلغ  05/222ریال به
حساب اعالم شده در ستاد برگزاری واقع در نمایشگاه واریز نماید .در صورت عدم واریز فضا جهت ساخت وساز و

فکس :

تجهیز تحویل نمیگردد.
 - 0پیمانکار ساخت غرفه بایستی یک فقره چک تخلیه به مبلغ  02/222/222ریال صادر و تحویل ستاد برگزاری

آدرس :

نموده و رسید آن را تا زمان تخلیه نزد خود نگهداری نماید
ADDRESS :

 -5حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی در نمایشگاه  5متر میباشد.در صورت ساخت غرفه  0طبقه اخذ تاییدیه
از ستاد برگزاری و سازمان نظام مهندسی الزامی میباشد.

DIRECTOR :

مدیر عامل :
*کدملی :

 -0تحویل غرفه فقط در صورت تسویه حساب کامل امکان پذیر و نیاز به اخذ برگه تسویه حساب از ستاد
برگزاری نمایشگاه میباشد.

**کد اقتصادی شرکت :

-5مسئولین غرفه در ایام برگزاری میبایست  52دقیقه قبل از شروع و پس از خاتمه ساعت کاری نمایشگاه در

شناسه ملی:

غرفههای خود حضور داشته باشند .در طول این مدت و ساعات کاری نمایشگاه امنیت داخل غرفه به عهده

وب سایت :

مشارکت کننده بوده و نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال امنیت داخل غرفهها در طول مدت فوق نخواهد

پست الکترونیکی :

داشت.

تلگرام /واتساپ شرکت:

نماینده تام االختیار شرکت:

-0مشارکت کننده حق واگذاری غرفه به غیر را ندارد  .در صورت مشاهده از فعالیت غرفه جلوگیری به عمل
خواهد آمد.
-0استفاده از غرفه های خود ساز ( غیر از سازه های نمایشگاهی ) مشمول مقررات خاص بوده که پیمانکار ساخت

همراه :

غرفه موظف به رعایت آن می باشد.

لیست قیمت بدون تجهیزات نمایشگاهی برای هر متر مربع

(مبالغ به ریال)

فضا

A

B

سالن ها

002520222

002220222

فضای باز

200520222

200220222

فضای ویژه نمایشگاهی توافقی می باشد

-1در صورت اقدام به غرفهسازی  ،مشارکت کننده میبایست طی نامهای پیمانکار ساخت غرفه را معرفی نماید و
پیمانکار مذکور بایستی کلیه نقشه های غرفه سازی را تا  25روز قبل از نمایشگاه به ستاد برگزاری ارائه نماید.
- 22رعایت شئونات اسالمی برای افراد داخل غرفه الزامیست ( عدم استفاده کراوات و پاپیون برای آقایان وعدم
استفاده از لوازم آرایشی و رعایت حجاب کامل برای بانوان طبق ارزشهای اسالمی ضروری بوده و متخلفین حق
حضور در غرفه را نخواهند داشت).
-22درصورتیکه غرفه دار نسبت به پوشش بیمهای خوداقدامی ننماید  ،نمایشگاه دراین خصوص هیچگونه
مسئولیتی را بعهده نخواهد داشت.
-20کلیه مشارکت کنندگان موظف هستند در روز 90/20/21ساعت  9الی  00نسبت به تخلیه غرفه خود اقدام

*در صورت نیاز به سازه و تجهیزات نمایشگاهی مبلغ  000/000ریال در داخل سالن

نموده در غیر اینصورت غرفه تخریب و تخلیه و از محل چک تخلیه هزینه های آن تامین خواهد شد.

و 552/222ریال در فضای باز (به ازای هر متر مربع) به صورت مجزا دریافت میگردد.

 -25در صورت انصراف یا عدم حضور در نمایشگاه به هر دلیلی هیچگونه وجهی به شرکت کننده

*سازه و تجهیزات شامل  :سازه نمایشگاهی و کتیبه سردرب -موکت کف –  022وات

استرداد نمی گردد.

روشنایی یک میز و دو عدد صندلی برای هر  21متر مربع
اینجانب  ...................................................مدیر  /نماینده تام االختیار شرکت  ............. ......................................با آگاهی کامل از شرایط و مقررات جاری نمایشگاه بدین وسیله تقاضای
..............مترمربع در سالن  .........................به صورت با سازه و تجهیزات نمایشگاهی

بدون سازه نمایشگاهی(غرفه سازی)

داشته و  52درصد هزینه مشارکت (با احتساب  %9ارزش

افزوده) در زمان انعقاد قرار داد و الباقی  02روز قبـل از شـروع نمایشگاه طـی حواله بانکی به حساب  025550222به شماره

شبا 9022 1222 2222 2220 2555 0222

نزد بانک تجارت شعبه چهارراه لشگر مشهد بنام سازمان همیاری شهرداری مشهد واریز و تصویر اعالمیه بانکی مربوطه را به آدرس های ذیل ارسال می گردد.

 لطفا پس از تکمیل  ،فرم ثبت نام و تصویر فیش واریز وجه را به شماره تلگرام زیر ارسال فرمایید.ستاد برگزاری  :رضا عرفانی 0198 800 8887
امیرحسین عاجزی 0190 009 0839
تلگرام  :نمایشگاه ساختمان مشهد

0103 970 0911

امضا مدیریت
مهر شرکت

