زمان 72/40/72 :الی 18-21 jul 2018 – 72/40/04
مکان  :محل دائمی نمايشگاه بين المللی مشهد
نام نمايشگاه :ششمین نمايشگاه بین المللي تخصصي مبلمان ،لوستر ،روشنايي ،دکوراسیون ،معماري داخلي و تجهیزات وابسته
تاريخ برگزاري 72 :الي  03تیرماه 7032
ساعت برگزاري 71 :الي 77
آدرس محل برگزاري :بلوار وکیل آباد ،محل دائمي نمايشگاه هاي بین المللي مشهد

مشارکت کننده محترم ،آرزومنديم که بتوانیم دراين نمايشگاه شرايط حضور موفق شما را فراهم نمايیم .برگزاري مناسب نمايشگاهي
که در آن شرکت فرموده ايد ،نیازمند رعايت مقرارت و شرايطي است که در اين فرم به آنها اشاره شده است.
خواهشمندم پس از مطالعه دقیق شرايط و مقررات نمايشگاه که در برگه هاي پیوست به آن اشاره شده است ،نسبت به امضاء هر
صفحه اقدام فرمايید.
اطالع رساني موارد مذکور به تمامي حاضرين در غرفه و پیمانکاران طرف حساب مورد انتظار است.
باتشکر – ستاد برگزاري

اينجانب  ....................................................به نمايندگي از شرکت  ................................................متعهد میگردم کلیه مفاد شرايط و مقررات عمومي
نمايشگاه را پس از مطالعه به اطالع همه همکاران و حاضرين در غرفه برسانم.

تاريخ:
نام و امضاء نماينده غرفه:
مهر شرکت:

1

شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه
 - 1ثبت نام و نحوه واگذاری غرفه
 -1 1زمانبندی فعاليت های نمايشگاه به شرح جدول ذيل تعيين شده است ،رعايت اين زمانبندی ضروری است.
تاريخ

ساعت

شرح
آخرين مهلت تکميل و ارسال فرم ها به ستاد برگزاری

72/40/72

تا ساعت 12

تحويل غرفه ها جهت چيدمان کاالها

72/40/72

از ساعت  7صبح

اتمام زمان چيدمان کاالها

72/40/72

تا ساعت14صبح

زمان پلمپ سالن ها

72/40/72

ساعت  17ظهر

بازديد ويژه متخصصان و عموم

72/40/72الی72/40/04

همه روزه از ساعت  11الی 71

بازگشايی سالنها برای غرفه داران

72/40/72الی72/40/04

همه روزه از ساعت 10/04

72/40/01

از ساعت  7صبح الی 77

تخليه غرفه ها

 -7-1تکميل و ارسال درخواست مشارکت  ،يا واريز وجه هيچ گونه تعهدی جهت رزرو فضا برای متقاضی ايجاد نمی نمايد.
 -0-1واگذاری غرفه به غير و همچنين اشتراک و يا تغيير در رشته فعاليت مجاز نمی باشد  .در صورت مشاهده از ادامه فعاليت غرفهه
جلوگيری بعمل آمده و وجه واريزی مسترد نخواهد شد.
 -0-1مشارکت کنندگان تنها می توانند اقدام به نمايش کاال با برندهای اعالم شده در فرم درخواست مشارکت بنماينهد و در صهورت
نمايش کاالهای ديگر  ،برگزار کننده می تواند از کار غرفه دار جلوگيری نموده و غرفه را تعطيل نمايد .
 - 2انصراف از ثبت نام و حضور در نمايشگاه
 -1-7اعالم انصراف بعد از ثبت نام و واريز وجه پذيرفته نبوده و وجه واريزی تحت هيچ شرايطی مسترد نخواهد شد .
 -3کارکنان غرفه
 -1-0رعايت شئونات اسالمی و عدم استفاده از کراوات و پاپيون برای آقايان و حفظ حجاب اسالمی و استفاده از پوشش مناسب شامل
 :مقنعه  ،هدبند ،مانتو بلند و غيرچسبان و غيربدن نما و پرهيز از آرايش در هر سطح  ،برای بانوان محترم حاضر در غرفه الزامی است .
 -7-0همه کارکنان غرفه بايد کارمند تمام وقت غرفه دار بوده يا برای طول مدت نمايشگاه استخدام شده باشند.
 -0-0هيچ يک از غرفه داران يا کارکنان آنها نبايد به نحوی رفتار کنند که نسبت به اصول اجتماعی توهين تلقی گردد.
 -0-0ورود به غرفه های فاقد کارمند در هرزمان ممنوع می باشد.
 -1-0بديهی است در صورت عدم رعايت هريک از موارد فوق  ،ضمن تعطيلی غرفه  ،مدير مربوط پاسهخگوی عواقهب قهانونی آن از
مراجع ذيصالح قانونی از جمله نيروی انتظامی و پايگاه امر به معروف و نهی از منکر مستقر در نمايشگاه خواهد بود .
تاريخ :
مهرشرکت و امضاء نماينده شرکت :

2

شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه
 -4شرايط تحويل غرفه
 -1-0غرفه آرايی  ،تزئينات داخلی و نظافت داخل غرفه در طول برگزاری نمايشگاه به عهده غرفه داران بوده و در صورت نياز به
وسايل اضافی ميبايست راساً نسبت به تأمين آن اقدام نمايد .
-7-0خدمات و تجهيزات مورد تعهد نمايشگاه به ازاء هر17مترمربع به شرح ذيل می باشد که  17ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه تحويل
غرفه داران می گردد ( :مربوط به مشارکت کنندگانی می باشد که از سيستم مدوالر نمايشگاه استفاده می کنند ).
 )1غرفه بندی (سازه اطهراف غرفهه ،در صهورت درخواسهت

 )7يک عدد ميز و  7عدد صندلی

قبلی)
 0)0عدد المپ کم مصرف همراه با قاب (معادل  714لوکس روشنايی)

 )0پريز برق با توان حداکثر  114وات

 )1ريسه کشی برق

)2موکت

 )2کتيبه سردرب غرفه (بصورت بنر يا استيکر)

 )8کارت شناسايی غرفه دار

 )7کارت پارکينگ

 )14درج اطالعات در کتاب ويژه نمايشگاه

غرفه داران محترم در هنگام تحويل اقالم مذکور بايستی د قت نموده و تمامی اقالم را بصورت سالم تحويل گرفته و در پايان نمايشگاه
نيز به صورت صحيح تحويل دهند  .در صورت ايراد خسارت به هر يک از اقالم فوق مبلغ خسارت براساس جداول نرخ اقهالم دريافهت
خواهد شد .
 -0-0در ايام نمايشگاه (افتتاحيه تا اختتاميه) به ازاء هر متر مربع غرفه ميزان  14وات برق رايگان در اختيهار غرفهه دار مهی باشهد.
بديهی است در صورت درخواست برق اضافی ،هزينه مربوطه معادل قيمت برق خريداری شده از شرکت برق باضافه  %74هزينه خدمات
قبل از تخليه غرفه می بايست به نمايشگاه مشهد پرداخت گردد.
 -0-0جابجايی پانل ها و تجهيزات غرفه بندی نمايشگاه ممنوع است  .همچنين نوشتن  ،سوراخ کردن و رنگ آميزی بر روی پانل ها و
استفاده از پيچ  ،ميخ  ،ماژيک و يا هر وسيله ای که به بدن غرفه خسارت وارد نمايد نيز ممنوع است .بديهی اسهت در صهورت ايهراد
خسارت مسئول غرفه بايستی نسبت به پرداخت جريمه آن اقدام نمايد.
 -1-0صاحب غرفه مجاز به استفاده از فضای واگذار شده و امکانات متعارف غرفه بوده و در صورت استفاده نادرست  ,جبران هرگونهه
خسارت وارده احتمالی را تعهد می نمايد و همچنين انجام هرگونه تغييری در شکل و ساختار غرفه و يا متعلقات آن تنها با کسب مجوز
کتبی از مديريت نمايشگاه ميسر می باشد و تعيين برآورد خسارت توسط نمايشگاه انجام خواهد شد .
 -2-0در صورت نمايش ماشين آالت و دستگاه های سنگين  ،حجيم و يا مرتفع با مصرف برق بيش از  1کيلو وات  ،مراتب بايد  11روز
قبل از افتتاح به اطالع نمايشگاه برسد.
 -2-0پرده های نصب شده در غرفه نبايد کف زمين را بپوشاند.
 -8-0آخرين زمان اتمام غرفه آرايی تا ساعت  14صبح روز افتتاح نمايشگاه خواهد بود و قبل از موعد مقرر غرفه داران محتهرم مهی
بايست غرفه خود را آماده نمايند  ،در غير اين صورت ادامه کار غرفه پس از ساعت ياد شده به هيچ وجه امکان پهذير نخواههد بهود و
نمايشگاه نيز هيچ مسئوليتی را در اين خصوص نمی پذيرد .
تاريخ :
مهرشرکت و امضاء نماينده شرکت:

3

شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه
 -5ايام برگزاری:
 -1-1نمايش يا عرضه کاالهايی که مخالف و معارض با شئونات جمهوری اسالمی باشد ممنوع است .
 -7-1از پخش موسيقی هايی که بدون مجوز وزارت ارشاد باشد جلوگيری بعمل خواهد آمد .
 -0-1رعايت کامل مقررات و ضوابط حاکم بر نمايشگاه از جمله استفاده از کارت شناسايی  ،حضور در سهاعات برگهزاری نمايشهگاه ،
زمان تحويل و تخليه غرفه الزامی است .
 -0-1محصوالت و يا خدمات ارايه شده در غرفه بايد با موضوع نمايشگاه مرتبط باشند .
 -1-1غرفه دار نبايد محصولی را نمايش دهد يا تبليغاتی را برای کااليی منتشر نمايد که به حقوق عالمت تجاری ثبت شده  ،کپی رايت
يا حق انحصاری شرکت ديگر تجاوز می نمايد .
 -2-1سيستم صوتی تصويری و تبليغات غرفه بايد در حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد .
 -2-1غرفه هايی که از نورهای ليزری و تجهيزات مشابه آن استفاده می کنند بايد مطمئن شوند که ليزرها دارای نشان استاندارد بوده
و طرز استفاده از آن نيز مطابق استاندارد تعيين شده همان کاال باشد .ليزرهای قوی که بيش از  1mwهستند نبايد مستقيماً به طهرف
مخاطب اشعه خود را بتابانند.
 -8-1نورهايی که برای نمايش خاص در غرفه بکار می روند نبايد به نحوی باشد که برای غرفهه ههای اطهراف و يها بازديدکننهدگان
مزاحمت ايجاد نمايد.
 -7-1راهروهای سالن ها در هيچ شرايطی نبايد مسدود شوند و غرفه داران بايد از انجام هرنوع فعاليتی که منجر به ازدحام ترافيهک
راهرو می گردد ،خودداری نمايند .
 -14-1شايسته است کاالهای نمايشی متناسب با متراژ غرفه چيدمان گردد  ,بديهی است از واگذاری انبهار جههت کاالههای اضهافی
معذوريم .
 -11-1خروج کاال از سالن نمايشگاه از زمان افتتاحيه تا روز تخليه (  72/40/01ساعت  7صبح ) و همچنين ورود کاال به سالن در طول
ايام برگزاری نمايشگاه تحت هيچ شرايطی امکانپذير نمی باشد .
 -17-1مسئوليت امنيت غرفه ها از زمان باز شدن سالنها رأس ساعت  10 /04تا پايان زمان بازديد بعهده غرفه داران می باشد  .لذا
حضور نماينده غرفه نيم ساعت قبل و بعد از ساعت بازديد در غرفه الزامی است.
 -10-1مسئوليت حفظ و نگهداری کاالها از هنگام تحويل غرفه تا زمان خروج کامل آن از محوطه نمايشگاه برعهده غرفه داران مهی
باشد .ليکن در خارج از ساعت مذکور حفظ و نگهداری کاالهای موجود در غرفه برعهده حراست نمايشگاه می باشد .
 -10-1غرفه دار موظف است از هنگام بازگشايی تا پايان مراسم اختتاميه از جمع آوری و تعطيل کردن غرفه خودداری نموده و پس از
اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز کتبی نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشهگاه و تحويهل دادن غرفهه بهه
صورت اوليه اقدام نمايد .در صورت عدم تخليه غرفه در مهلت مقرر  ،به ازاء هرروز تاخير در انتقال کاال  ،مبلغ  %14هزينه غرفهه اخهذ
گرديده و نمايشگاه نيز مسئوليتی در قبال نگهداری از اين کاالها نخواهد داشت .
تاريخ :
مهرشرکت و امضاء نماينده شرکت:
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شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه
 -5ايام برگزاری:
 -1-1نمايش يا عرضه کاالهايی که مخالف و معارض با شئونات جمهوری اسالمی باشد ممنوع است .
 -7-1از پخش موسيقی هايی که بدون مجوز وزارت ارشاد باشد جلوگيری بعمل خواهد آمد .
 -0-1رعايت کامل مقررات و ضوابط حاکم بر نمايشگاه از جمله استفاده از کارت شناسايی  ،حضور در سهاعات برگهزاری نمايشهگاه ،
زمان تحويل و تخليه غرفه الزامی است .
 -0-1محصوالت و يا خدمات ارايه شده در غرفه بايد با موضوع نمايشگاه مرتبط باشند .
 -1-1غرفه دار نبايد محصولی را نمايش دهد يا تبليغاتی را برای کااليی منتشر نمايد که به حقوق عالمت تجاری ثبت شده  ،کپی رايت
يا حق انحصاری شرکت ديگر تجاوز می نمايد .
 -2-1سيستم صوتی تصويری و تبليغات غرفه بايد در حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد .
 -2-1غرفه هايی که از نورهای ليزری و تجهيزات مشابه آن استفاده می کنند بايد مطمئن شوند که ليزرها دارای نشان استاندارد بوده
و طرز استفاده از آن نيز مطابق استاندارد تعيين شده همان کاال باشد .ليزرهای قوی که بيش از  1mwهستند نبايد مستقيماً به طهرف
مخاطب اشعه خود را بتابانند.
 -8-1نورهايی که برای نمايش خاص در غرفه بکار می روند نبايد به نحوی باشد که برای غرفهه ههای اطهراف و يها بازديدکننهدگان
مزاحمت ايجاد نمايد.
 -7-1راهروهای سالن ها در هيچ شرايطی نبايد مسدود شوند و غرفه داران بايد از انجام هرنوع فعاليتی که منجر به ازدحام ترافيهک
راهرو می گردد ،خودداری نمايند .
 -14-1شايسته است کاالهای نمايشی متناسب با متراژ غرفه چيدمان گردد  ,بديهی است از واگذاری انبهار جههت کاالههای اضهافی
معذوريم .
 -11-1خروج کاال از سالن نمايشگاه از زمان افتتاحيه تا روز تخليه (  72/40/01ساعت  7صبح ) و همچنين ورود کاال به سالن در طول
ايام برگزاری نمايشگاه تحت هيچ شرايطی امکانپذير نمی باشد .
 -17-1مسئوليت امنيت غرفه ها از زمان باز شدن سالنها رأس ساعت  10 /04تا پايان زمان بازديد بعهده غرفه داران می باشد  .لذا
حضور نماينده غرفه نيم ساعت قبل و بعد از ساعت بازديد در غرفه الزامی است.
 -10-1مسئوليت حفظ و نگهداری کاالها از هنگام تحويل غرفه تا زمان خروج کامل آن از محوطه نمايشگاه برعهده غرفه داران مهی
باشد .ليکن در خارج از ساعت مذکور حفظ و نگهداری کاالهای موجود در غرفه برعهده حراست نمايشگاه می باشد .
 -10-1غرفه دار موظف است از هنگام بازگشايی تا پايان مراسم اختتاميه از جمع آوری و تعطيل کردن غرفه خودداری نموده و پس از
اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز کتبی نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشهگاه و تحويهل دادن غرفهه بهه
صورت اوليه اقدام نمايد  .در صورت عدم تخليه غرفه در مهلت مقرر  ،به ازاء هرروز تاخير در انتقال کاال  ،مبلغ  %14هزينه غرفهه اخهذ
گرديده و نمايشگاه نيز مسئوليتی در قبال نگهداری از اين کاالها نخواهد داشت .
تاريخ :
مهرشرکت و امضاء نماينده شرکت:
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شرايط و مقررات عمومی نمايشگاه
 -2تبليغات
 -1-2انجام تبليغات ( عکس ،پوستر و فيلمبرداری حرفه ای  ،تبليغات صوتی و غيره ) طبق ضوابط و صرفاٌ از طريق شرکت های تبليغاتی طرف قرارداد نمايشگاه کهه
به غرفه دار معرفی خواهند شد  ،بايد انجام پذيرد .
 -7-2غرفه دار مجاز نيست که از غرفه يا کاالهای غرفه داران ديگر فيلمبرداری يا عکسبرداری نمايد .
 -0-2هيچ کس مجاز نيست که بدون موافقت کتبی مديريت نمايشگاه از جلسات  ،سمينارها و رويدادهای برگزار شده در نمايشگاه فيلمبرداری يا صدابرداری نمايد.
 -0-2همه تابلوهای تبليغاتی بايد بدون پايه باشند  .هيچ تابلويی بدون کسب مجوز کتبی از مديريت نمايشگاه نبايد از سقف آويزان شده يا بين تيهرک هها بسهته
شود.
 -1-2اشانتيون ها  ،مجالت  ،کاالها و يادگاری ها بايد فقط در محدوده غرفه توزيع شوند .
 -2-2غرفه داران نبايد اجناس يا اقالم چاپی را در محوطه های ثبت نام  ،اتاق های کنفرانس  ،سالن استراحت يا ديگر بخش های مرکز نمايشگاهی بگذارند.
 -2-2غرفه دار اجا زه نصب پرده  ،پوستر و ساير عوامل تبليغاتی در خارج از غرفه خود و تا ارتفاع مجاز را ندارد  .مگر با پرداخت هزينه و اخذ مجهوز کتبهی الزم از
روابط عمومی نمايشگاه .
 -8-2استفاده از پروژکتورهای مدادی در داخل غرفه ممنوع است.
-7شرايط بيمه و نکات ايمنی
 -1-2شرکت کنن دگان بايد کاالهای خود را در قبال آتش سوزی  ،سرقت  ،حوادث غير مترقبه و مواردی از اين قبيل بيمه نمايند .
 -7-2شرکت کنندگان بايد تمامی کارکنان حقيقی و حقوقی خود را در قبال حوادث ناشی از ساخت و ساز و غرفه آرايی در روزهای آماده سهازی غرفهه  ،برگهزاری
نمايشگاه و تخليه غرفه ها بيمه نموده و نمايشگاه هيچ گونه مسئوليتی در اين خصوص نخواهد داشت .
 -0-2استفاده از محصوالت و مواد قابل اشتعال مجاز نمی باشد.
 -0-2همه جعبه ها و مواد بسته بندی  ،کاغذ کادو و پوشال ها بايد از سالن نمايشگاه خارج شوند و نبايد زير ميز يا پشت غرفه ها نگهداری شوند .
 -1-2کليه پارچه های تزئينی نظير روبان  ،پارچه های کتانی و مخمل بايد مطابق با قوانين آتش نشانی نسبت به حريق مقاوم باشند .
 -2-2پرده های نصب شده در غرفه نبايد کف زمين را بپوشانند .
 -2-2کليه اجسام و مايعات قابل اشتعال بايد در ظروف محافظ نگهداری شوند .
 -8-2تانک های اکسيژن و شعله های باز بدون مجوز از نمايشگاه و واحد آتش نشانی مربوطه مجاز نمی باشند .
 -7-2کليه خروجی های حريق و عاليم خروج اضطراری بايد در تمام مدت عاری از مانع باشند و به وضوح خوانده شوند.
 -14-2تجهيزات برقی و سيم پيچی ها بايد مطابق با استاندارد و برابر با ضوابط ايمنی انجام شود .
 -11-2هر بخش از ماشين آالت نمايشی که قطعات متحرک دارند بايد به نحوی مناسب مهار شوند تا به بازديدکنندگان آسيب نرسد.
 -17-2گواهی بيمه بايد در دسترس باشد و در صورت نياز به مديريت نمايشگاه تسليم شود .
 -10-2رعايت کليه نکات ايمنی و اقدامات احتياطی در خصوص نمايش طرز کار ابزار و لوازم هر غرفه توسط مشارکت کننده ضروری است و برگزار کننده هيچگونهه
مسئوليتی در قبال حوادث و يا خسارات احتمالی به عهده نمی گيرد لذا مشارکت کنندگان ملزم به جبران خسارت جانی و مالی ناشی از نمايش عملهی تجهيهزات و
ابزار آالت خود هستند وکارشناسان ذيربط و مقامات ذيصالح ميزان خسارت وارده را برآورد خواهند نمود.
 -10-2مسئوليت ايمنی غرفه و کاالی نمايشی به عهده غرفه دار است.
 -11-2غرفه دار مسئوليت مستقيم استفاده بی خطر و پشتيبانی از همه عوامل غرفه و محيط آن را به عهده دارد که شامل کارکنان ،بازديدکنندگان و يها ههر کهس
ديگری که به نحوی در ارتباط با غرفه بوده و يا رهگذران ،می شود.
 - 8حوادث قهری
 -1-8اگر به عللی خارج از حيطه اختيار و اقتدار برگزارکننده انجام تمام يا قسمتی از تعهدات موضوع اين نمايشگاه امکان پذير نباشد مادامی که حالت مذکور ادامه
دارد عدم انجام تعهداتی که عرفاً متاثر از حوادث قهری می باشد تخلف محسوب نمی گردد .در صورت بروز حوادث قهری طرفين

می توانند با توافق يکديگر

به تناسب به مدت قرارداد افزوده و يا آن را فسخ نمايند در صورت فسخ به علت شرايط يا حوادث قهری هيچ يک حق هيچگونه ادعايی ندارند .
تاريخ :

6

مهر شرکت و امضاء نماينده شرکت

فرم اطالعات جهت درج در کتيبه

زمان  72/40/72 :الی 18-21 jul 2018- 72/40/04
مکان  :محل دائمی نمايشگاه بين المللی مشهد

نام شرکت :



نام شرکت شما به دو زبان فارسی و انگليسی روی کتيبه غرفه تان نوشته خواهد شد لطفا" نام شرکت خود را بصورت
حروف و خوانا در جدول زير بنويسيد .



الزم به ذکر است که نام فارسی از  18حرف و نام انگليسی از  18حرف بيشتر نباشد .

نام شرکت به فارسی :

Company Name :

نام و سمت متقاضی :

7

تاريخ :

مهر و امضاء

فرم درخواست کارت شناسايي و کارت پارکينگ
زمان 18-21 jul 2018-72/40/04-72/40/72:
مکان  :محل دائمی نمايشگاه بين المللی مشهد
با توجه کامل به مقررات نمايشگاه  ،درخواست کارت شناسايی و کارت پارکينگ در نمايشگاه فوق را به شرح زير ارائه می نمايم.
نام شرکت ..................................................................................................


کارت شناسائی فقط در صورت پرداخت کامل وجه غرفه صادر می گردد .



در ازا ،هر  17مترمربع غرفه فقط  7کارت شناسائی صادر می گردد .



غرفه داران محترم می بايست در زمان ورود به نمايشگاه تا پايان ساعت برگزاری  ,کارت خود را بر روی سينه نصب نمايند .



در زمان فک پلمپ سالن ها غرفه داران تنها با داشتن کارت شناسايی مجاز به ورود به داخل سالن و غرفه خود هستند .



ارائه يک قطعه عکس  3×4جهت صدور کارت شناسايی الزامی می باشد.

رديف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره

شماره ملی

تاريخ تولد

شناسنامه
1
7
0
0
1
2
2
8
7
14

درخواست کارت پارکينگ :
نام و نام خانوادگی:

مدل خودرو :

شماره خودرو:

1
7

نام و سمت متقاضی :
8

تاريخ :

مهر و امضاء

فرم غرفه آرايي
زمان  72/40/72 :الی 18-21 jul 2018 -72/40/04
مکان  :محل دائمی نمايشگاه بين المللی مشهد
 -1استفاده از سيستم مدوالر(غرفه ها از نوع پارتيشن بندی شده با کتيبه و روشنايی موکت ) توسط برگزارکننده
-7غرفه سازی ويژه بصورت ساخت و ساز با لوازم و موارد ديگر توسط مشارکت کننده (تحويل فضای غرفه بصورت زمين خالی و بدون تجهيزات که شامل انواع ساخت و ساز با
نئوپان و آهن می باشد که هيچگونه امکاناتی از قبيل موکت و روشنايی و کتيبه به آنان تعلق نمی گيرد )
شرایط غرفه سازی ویژه:
 -1شرکتهايی که در نظر دارند راسا" اقدام به ساخت و ساز غرفه خود نمايند  ,ضمن معرفی پيمانکار خود می بايست نقشه اجرايی غرفه خود را با مشخصات دقيق فنی حداکثر
تا تاريخ  72/40/72به ستاد برگزاری ارسال و به تأييد مديريت نمايشگاه برسانند
 -7شرکتهايی که در نظر دارند راسا" اقدام به ساخت و ساز غرفه خود نمايند  ,می بايست بابت تخريب و تخليه و خسارات احتمالی غرفه به ازای هر متر مربع به مبلغ 144/444
ريال وجه نقد بعنوان وديعه نزد برگزارکننده به امانت بگذارند که برگزارکننده مختار است بابت تامين خسارات احتمالی وارده از طرف مشارکت کننده به تجهيزات محل برگزاری و
يا تاخير در ساخت ،تخريب و تخليه غرفه از محل وجه نقد جبران خسارت نمايد .
 -0تحويل محل غرفه به شرکت هايی که خود راسا" اقدام به ساخت و ساز غرفه خود می نمايند درتاريخ  72/0/71و پايان عمليات غرفه سازی ساعت  77مورخ  72/0/72می
باشد و امکان ساخت و ساز و غرفه آرايی پس از ساعت مذکور به هيچ عنوان وجود ندارد و زمان تخليه و تخريب غرفه  72/0/01از ساعت  7صبح الی  77می باشد .لذا غرفه داران
به تاريخ و ساعت های اعالم شده کامالً توجه داشته باشند .
 -0مشارکت کنندگان مجاز به ساخت غرفه دو طبقه نمی باشند مگر با موافقت کتبی قبلی از دبيرخانه نمايشگاه و پرداخت وجه اجاره فضای غرفه در طبقه دوم .
 -1ورود هر گونه نئوپان خام و آهن آالت و دستگاههای برش به داخل نمايشگاه تنها با مجوز ستاد برگزاری امکان پذير می باشد .
 -2حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز غرفه در تاالر فردوسی  0/1متر و در بقيه تاالرها  0متر می باشد .
 -2ساخت غرفه بصورت محصور و فاقد ديد ( فضاهای با درب ) به عنوان آبدارخانه  ,انبار  ,اتاق مذاکره و يا هر نوع ديگری ممنوع است .
 -8کليه غرفه سازانی که در ايام غرفه سازی نياز به استفاده از برق دارند  ،بايستی هزينه برق را قبل از شروع ساخت و ساز به حساب نمايشگاه واريز نمايند بديهی است هزينه
برق مصرفی ايام غرفه سازی برعهده پيمانکار غرفه سازی بوده و برای اين منظور غرفه ساز بايستی پس از دريافت قبض از مسئول برق مستقر در ستاد اجرايی به واحد مالی
مراجعه نموده و نسبت به پرداخت و عودت آن به ستاد اجرايی اقدام نمايد.
 -7رنگ آميزی جهت غرفه سازی در سالنها با پيسوله يا لوازمی که گرد رنگ را در فضا پراکنده می کند ممنوع می باشد .در صورت مشاهده به عنوان تخلف از ضوابط نمايشگاه از
فعاليت غرفه جلوگيری خواهد شد .
 -14ورود هرگونه مصالح ساختمانی از جمله ماسه  ،شن  ،پانل گچی و سيمان به سالن های نمايشگاه جهت غرفه سازی ممنوع می باشد وکف غرفه در سالن بايد در برابر چکيدن
روغن و ديگر مواد مشابه به وسيله يک اليه پالستيک محافظت گردد.
 -11در صورت غرفه سازی چنانچه ارتفاع باالتر از غرفه های مجاور باشد ضروری است قسمت های باز يا نيمه باز و قابل رويت غرفه ها پوشانده شود به نحوی که برای غرفه داران
ديگر منظره ای بد يا مزاحمت به وجود نياورد .ضمناً قسمت های پشت سازه ها به ويژه نئوپان ،چوب و شبکه های آهنی می بايست رنگ آميزی گردد يا با دکور مناسب پوشانده
شود تا موجب بدنمايی غرفه های ديگر نگردد .همچنين بر روی قسمت های پشت کار که مشرف به حريم غرفه های مجاور می باشد نوشتن تبليغات با نام شرکت مجاز نخواهد بود.
 -17در مواردی که غرفه سازی همراه با کف سازی با مصالح ساختمانی از جمله ماسه ،شن  ،پانل گچی و سيمان می باشد ،کف سالن ها بايد در برابر ريختن مصالح و نيز چکيدن
روغن و ديگر موارد مشابه به وسيله يک اليه پالستيک محافظت گردد.
 -10غرفه سازان موظف به همکاری با مسئولين نمايشگاه بوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از يک مرحله تذکر کتبی نسبت به تعطيلی غرفه اقدام خواهد شد .در اين گونه
موارد وجوه دريافتی از غرفه دار مسترد نخواهد شد .

نام و سمت متقاضی :
9

تاريخ :

مهر و امضاء

فرم درج مشخصات در کتاب
زمان  72/40/72 :الی 18-21 jul 2018 -72/40/04
مکان  :محل دائمی نمايشگاه بين المللی مشهد
لطفا هر دو قسمت فرم ذيل را با دقت و کامال خوانا تکميل نمائيد  ,فهرست مشخصات در کتاب نمايشگاه عينا مطابق اطالعات ذيل درج خواهدشد .
در صورت عدم تکميل فرم بصورت خوانا  ,نمايشگاه هيچ مسئوليتی در قبال بروز هرگونه اشتباه درج مشخصات در کتاب نمايشگاه نخواهد داشت.
چاپ اسامی شرکت کنندگانی که فرم درج مشخصات در کتاب را پس از تاريخ  72/40/72به ستاد برگزاری ارسال نمايند امکان پذير نمی باشد.
اطالعات فارسی:

نام شرکت.......................................................................................................................................................................................................... ..... ...............:

نام و نام خانوادگی مديرعامل......................................................................................................... ......................................................................................:

نوع فعاليت/محصوالت قابل عرضه...........................................................................................................................................................................................:

تلفن................................................................................................................................ :نمابر.......................................................................................................:

آدرس.................. ..........................................................................................................................................................................................................................:

اطالعات التين :
…… Company Name:………………………………………………………………………………………………………………… ………………...

Name of Director : …………………………………………………………………………………………………………………….... ……………...

Products/Services:……………………………………………………………………………………………………………………….. …………….

Tel:……………………………………………………………………… …………… Fax:…………………………… …………………………….........

Website:…………………………………………………………………………E-mail:…….…………………………………………………………..

نام وسمت متقاضی :

11

تاريخ :

مهرو امضا

مشارکت کنندگان می توانند جهت استفاده از تسهيالت اقامتی ذيل در طول مدت برگزاری نمايشگاه  ,با ارائه معرفی نامه از نمايشگاه به هتل اقدام
نمايند .
رديف
نام هتل
1

7

هما ()7
1ستاره
پرديسان

تخفيف

تخفيف

پيک

غيرپيک

تلفن

فاکس

کد ()411

کد ()411

%17

%04

02211441-7

02211174

%10

%10

08271874

08271471

آدرس

چهارراه خيام،

توضيحات

فصل پيک از  70تيرماه تا  0مهرماه است.

بلوار شاهد
بزرگراه شهيد کالنتری ،جنب پارک صدا و سيما

1ستاره

مجموعه آبی رايگان ،ترانسفر رفت و برگشت به حرم به دفعات ،اين نرخ تا
 70تيرماه معتبر است.

0

ثامن 0ستاره

0

طرقبه

%74

%04

01114744-1

01114021

%4

4117-0777447

4117-0777717

انتهای بلوار وکيل آباد  ،ابتدای جاده طرقبه ،سمت

فصل تابستان بجز ماه رمضان ايام پيک است ،اتاق يک نفره در

چپ

پيک  14و در غير پيک  %74تخفيف دارد ،سرويس

ايام
رايگان به

نمايشگاه
%14

جاده طرقبه

0ستاره

طرقبه منطقه ای ييالقی در  1کيلومتری غرب مشهد که از لحاظ بعد
مسافت نيز به نمايشگاه نزديک است.

1

صبا 0ستاره

%74

%04

02722011-74

02717118

بلوار قره نی نرسيده به ميدان فردوسی

 %7ماليات اضافه خواهد شد.

2

توريست توس

%74

%14

02217274-1

02228411

ميدان قائم ،ابتدای بزرگراه آسيايی ،مقابل فروشگاه

ايام پيک مرداد و شهريور است ،ترانسفر رايگان حرم روزی دو نوبت و

مرکزی تان قدس رضوی

مراکز خريد

بلوار پيروزی -پيروزی27

 %7عوارض و صبحانه بوفه لحاظ می شود.

بلوار وکيل آباد ،خيابان اقبال الهوری ،نبش

اتاق يک تخته تخفيف ندارد.

 0ستاره
2
8

7

14

11

آيان 0ستاره
ميثاق
0ستاره
سحاب
0ستاره
عماد 0ستاره
سوئيت
آپارتمان

02210487-0
08202701-0

08202777

01414201-7

01418788

%04

%04

4117-0720124

4117-0720122

%04

%4

7777177

7700808

%74

%4

7711277

7714481

%11
%04

%74
%04

الهوری04
جاده طرقبه ،مقابل پمپ بنزين به سمت حصار

تخفيف در ايام پيک  %14می باشد.

گلستان ،بعد از پل فلزی
ميدان طبرسی ،خيابان نوغان

تخفيف در ايام پيک  %74می باشد.

خيابان خسروی نو ،بازار سرشور ،سرشور 70

فاصله پياده روی از هتل تا حرم  2دقيقه ميباشد.

سماء
17

پارس مشهد

بلوار وکيل آباد -تقاطع خيابان شهيد صياد شيرازی
%01

%01

08287741-1

08287744

10

خورشيد

%71

%24

7711414

7717202

10

ارس 0ستاره

%04

%04

02200001

02221010

%4

%4

08484

08111111

%11

%04

08007441-8

08002410

1ستاره

 %11حق سرويس و  %7ماليات برارزش افزوده لحاظ شده است ،مجموعه
ورزشی رايگان ،سرويس رفت و برگشت به حرم برای نماز ظهر و مغرب

خيابان دانشگاه ،بين دانشگاه 17و 10

تخفيف در ايام پيک  %14می باشد.

بلوار قردوسی ،حد فاصل ميدان جانباز و ميدان

مينی بار رايگان ،اينترنت رايگان

قردوسی ،شماره 128

11

درويشی
1ستاره

خيابان امام رضا (ع)

نرخ اقامت به همراه صبحانه جهت هر نفر شب مبلغ  1/274/444ريال می
باشد اين نرخ تا پايان تا بستان معتبر است يک نوبت سرويس رايگان به
نمايشگاه ،ترنسفر رفت به حرم ،ورودی رايگان مجموعه آبی هتل ،ترانسفر
رايگان فرودگاهی

12

هما ()1

ميدان احمد آباد

1ستاره

رايگان با هماهنگی قبلی

12

قصر 1ستاره

%04

%74

18

حلما

%4

%71

%11

%04

08442
08110424

08471

08101201

خيابان امام رضا (ع)

جهت اطالع از خدمات اختصاصی با هتل تماس گرفته شود.

خيابان امام رضا 72

به ازای هر نفر هر شب فولبرد ( صبحانه ،نهار ،شام ،بوفه) ايام غير پيک
 714/444ريال و ايام پيک 1/014/444ريال

08114140
17

هتل برگ
سی نور

دارای سوئيت باغ  0نفره و ويالی  2نفره می باشدف ترانسفر فرودگاهی

انتهای بازار رضا -نبش دانش شرقی

07471001
07471074
00008444

لطفا جهت اطالع دقيق از قيمت های روز مستقيماً با هتل مورد نظر تماس بگيريد.

ترنسفر استقبال رايگان ،روزانه  18نوبت سرويس رفت و برگشت رايگان به
حرم ،يک نوبت سرويس رفت و برگشت رايگان تا نمايشگاه در روز

فرم درخواست چاپ آگهی در کتاب ويژه نمايشگاه مبلما
زمان برگزاری  72 :الی  04تير ماه 1072
مکان  :محل دائمی نمايشگاه بين المللی مشهد
توجه( :نرخ ويژه رديف  1به مشارکت کنندگان در نمايشگاه اختصاص دارد).
رديف

نههوع

اندازه

مشخصات

1

صفحات داخلی ويژه مشارکت کنندگان در نمايشگاه

تمام صفحه

تمام رنگی

مبلغ-ريال( به ازای هر صفحه)
0/444/444

صفحات داخلی
7

صفحات داخلی ويژه متقاضيان عمومی

تمام صفحه

تمام رنگی

1/444/444

0

صفحات  1و  ( 2فارسی )

تمام صفحه

تمام رنگی

0/144/444

0

صفحه روی جلد (انگليسی)

تمام صفحه

تمام رنگی

71/444/444

1

صفحات 1و7و0و( 0فارسی)

تمام صفحه

تمام رنگی

2/444/444

2

صفحات 1و7و0و( 0انگليسی)

تمام صفحه

تمام رنگی

2/444/444

2

لت روی جلد کتاب

تمام صفحه – تمام رنگی

01/444/444

8

لت پشت جلد کتاب

تمام صفحه – تمام رنگی

04/444/444

7

لت داخل کتاب

تمام صفحه – تمام رنگی

04/444/444

14

نشانه با بند آويز

 14  1سانتيمتر – دو رو رنگی

71/444/444

11

اسپانسر

درج آرم و مشخصات شرکت در

04/444/444

تمام صفحات کتاب
 -اختصاص 7صفحه ويژه جهت درج آگهی

اينجانب  .............................بنمايندگی از شرکت .....................................درخواست درج آگهی در صفحه  .......................کتاب نمايشگاه را دارم  .نام و نام خانوادگي:
مهر و امضاء مديرعامل /نماينده تام االختیار شرکت :

.

توجه :
 -1فايل آگهی می بايست بر روی  CDبا حداقل رزولوشن  333 DPIبا فرمت  TIFيا  PSDتا قبل از تاريخ  77/35/21به دبيرخانه نمايشگاه ارسال گردد.
 -2برای تهيه طرح حتما به سايز کتاب ()17*24توجه داشته باشيد.
 -3نحوه توزيع  :اهدای دو جلد کتاب به شرکت کنندگان به صورت رايگان  ،اهدای کتاب در مراسم افتتاحيه بين مهمانان ويژه ،ارسال کتاب به کليه سازمان های دولتی
و شرکت های مرتبط (تيراژ  1333 :نسخه)
 -4مطالب درج شده از سوی سفارش دهنده قابل استناد می باشد ،لذا اشتباهات تايپ و ناخوانا بودن فرم برعهده سفارش دهنده می باشد.

