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 .در کتاب ویژه نمایشگاهی لطفا اطالعات درخواستی این  فرم را تایپ و یا بطور واضح بنویسید مشخصات شرکت کننده جهت درج

 نام مدیر عامل :                                                                                                                                  نام کامل شرکت :     

  Company Name:                                                                                                Director: 

 کد اقتصادی :                                                                         فعالیت / محصوالت قابل عرضه :                                                                             

Field of Actvity:  

 شماره ثبت :                                                                                                 کد پستی :                                                                      شناسه ملی :                    

   تلفن همراه :      نمابر :                                                                                                                                               تلفن :                                                             

 آدرس :

 Address: 

 وبسایت :                                                                                        ایمیل :                                                          

 نام و نام خانوادگی مسئول غرفه  : 

 اطالعات غرفه     

 متراژ مورد  نیاز ) متر مربع ( اجاره  بهای هر متر مربع ) تومان ( گرید سالن

 حافظ 
A     000/118  

B     000/128  

  000/268 ---  فضای باز

 ثبت نام طیشرا
باشد و بعد از آ ن غرفه رزرو شده به  یپس از رزرو غرفه م سه روز ( حداکثر ی راشا دیار پارسشگاهیاصل چک ) فقط در وجه شرکت نما ایوجه و  زیوار شیشده و ف لیمالک ثبت نام ، ارائه فرم تکم -الف

 است. یالزام یشگاهیاز واحد امور نما هیدییحساب اخذ تا هیاست پس از تسو یهی( . بددیسیبنو یبانک دیرس یام شرکت خود راروگردد. ) لطفا ن یواگذار م ریغ

 باشد.یم یالزام شگاهیو مقررات نما نیو ارسال فرم قوان دییتا- ب

 جادیا یمتقاض یبرا یحق چگونهی، ه شگاهیجهت مشارکت در نما یباشد. ضمنا اعالم آمادگ یمختار م یقبول متقاض ایت در رد وجه بطور کامل دارد و شرک زیرزرو غرفه و وار خیبه تار یغرفه بستگ یواگذار تیولوا -ج

 .دینما ینم

، سر درب  ،کارت  بهی، کت شگاهینما ژهیتاب وشامل درج اطالعات در ک یشگاهی، غرفه داران ازامکانات و خدمات نما یشده در جدول زمانبند نییبعد از زمان تع شگاهینما یدر صورت ارسال فرم ها-د

 و ... برخوردار نخواهند شد. نگی،کارت پارک  ییشناسا

و مسئولیت عدم فارس بوده  یالملل نیب یشگاههایو شرکت نما رانیسازمان توسعه تجارت ا نیدر چهار چوب قوان یشگاهیو مقررات نما طیشرا هیکامل کل رشیمنزله پذ هب شگاهیثبت نام و حضور در نما-و

 .باشدبند است می  10ملزم به امضاء و رعایت فرم تعهدنامه غرفه داران که دارای مشارکت کننده  همچنین  .آنها بعهده شرکت کننده  می باشدرعایت هریک از 

روز قبل از نمایشگاه،مشارکت کننده ملزم به پرداخت کل 21وجهی مسترد  نمیشود ودر صورت عدم انصراف کتبی تا  پس از ثبت نام هیچشود.  ینم رفتهیوجه پذ چیفسخ قرارداد مشارکت از طرف شرکت کننده به ه -ه

 باشد.وجه غرفه می

 مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد. %8 به جمع کل اجاره بهاء  غرفه -2

 باشد.قانونی اعم از بیمه و عوارض بر عهده مشارکت کننده می کلیه کسورات-1

 .است  ستاد برگزاری نمایشگاه امکان پذیر تحویل غرفه در صورت تسویه حساب کامل و دارا بودن برگه تسویه حساب از -1

روزقبل از برگزاری نمایشگاه به ستاد  10است پیمانکار مربوطه را طی نامه ای کتبی معرفی نماید و همچنین پیمانکار مذکوربایستی کلیه نقشه های غرفه سازی را تا  مشارکت کننده برای غرفه های خود ساز، نیاز -3

 برگزاری ارائه نماید.

 پرداخت عوارض مربوطه می باشد . پیمانکار غرفه ساز مشارکت کنندگان موظف به رعایت دستورالعمل ، قوانین و مقررات نمایشگاه بین المللی فارس وبرگزار کننده نمایشگاه و -2

  باز فضای / سالن داخل غرفه مربعرمت........   تقاضای بدینوسیله نمایشگاه جاری مقررات قبول و آگاهی با..................... .... تکشر االختیار تام نماینده/احدو مدیر .............اینجانب

 واریز شماره حساب قید شده در فاکتوربه   یالر................ مبلغ و کرراداشته و متعهد به رعایت کلیه دستورالعملهای نمایشگاه می باشمالذ فوق نمایشگاه در …………سالن ………غرفه شماره 

 نمایم .      می

                                                                                                                                                                     

 : امضاء و تاریخ                                                                          : خانوادگی نام و نام                                                                                       
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                                                                                                             از قوانین ومقررات                                                                                      یبخش  -لفا
 می باشد. 12تا   26بازدید از نمایشگاه   ساعات

رابطه غرفه دار حق  نیبعمل خواهد آمدو در ا یریغرفه جلوگ تیشته باشد از ادامه فعالذکر شده درقرارداد دا تیفعال نهیزم نیو همچن شگاهیبا عنوان نما یرتیعرضه شده درغرفه مغا یکاالها کهیدرصورت

 خسارات نخواهد داشت. یاعتراض و ادعا چگونهیه

 باشد. یحدود و ابعاد غرفه از نظر طول ، عرض و ارتفاع م تیها حداکثر سه روز قبل از افتتاح نمایشگاه دراختیار غرفه داران قرارخواهد گرفت ومشارکت کننده ملزم به رعا غرفه

 خروج اجناس از محل نمایشگاه نخواهد بود. ایغرفه داری تا روز بعد از اختتام نمایشگاه مجاز به تعطیل نمودن غرفه خود و  هیچ

 ل بعهده متقاضی میباشد.نظافت راهروها وفضاهای عمومی نمایشگاه بعهده برگزارکننده ونظافت داخل غرفه ها پس ازتحوی 

 حفظ تیساعت کار وپلمپ سالنها مسئول انیبه عهده مشارکت کنندگان است و پس از پا شگاهیاز نما دیدر طول ساعت کار و بازد شگاهیکاالها از هنگام ورود کاال تا خروج آنها از محوطه نما ینگهدار مسئولیت

در زمان فک پلمپ سالنها در محل حضور داشته باشند. هر گونه عواقب  شگاهیقبل از شروع نما قهیدق 30آنان ندهینما ایو  ودغرفه ها موظفند خ نیسئولم هیباشد . لذا کل یم شگاهیاموال به عهده شرکت نما

باشد.هنگام باز  یم یبعهده خود متقاض نو قبل و بعد از آ  شگاهیدر طول مدت نما یمتقاض یاموال و کاالها مهیحفظ و ب تیمسئول نیباشد . همچن یاز عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها م یناش

است هر گونه گزارش پس از  یهیسالن انعکاس گردد بد ریبه مد هیاول قیمراتب در دقا دیمشهود گرد یشکستگ ایکنترل شود و چنانچه سرقت  زاتیلوازم و تجه هینمودن درب سالنها در بدو ورود به غرفه کل

 باشد . ینم یریگیدار قابل پ هغرف یگان  در سالن از سوکنند دیحضور بازد

روز قبل از  10حداکثر  ستیبا یاز حد ذکر شده دارند م شیغرفه خود ب یو دکورساز یبه طراح ازیکه ن ییباز و چه داخل سالن ( شرکتها یباشد. )چه در فضا یمتر م 1/1 ییمجاز جهت غرفه آرا ارتفاع

 .ندیمازاد اقدام نما غاتیوجه مربوط بابت تبل داختپر نیپروژه و همچن ریخود از مد یینقشه غرفه آرا هیدیائنسبت به اخذ ت شگاهیشروع نما

 ممکن خواهد بود. شگاهیباشند و هرگونه تغییرات درخواستی فقط با تایید کتبی امور نما یغرفه های خود نم تیدر رشته فعال رییتغ ایاشتراک و  نیوهمچن ریکنندگان مجازبه واگذاری غرفه به غ شرکت

 اقدام نماید. upsنوسان برق شهرنداشته و شرکت کننده باید راساً نسبت به تهیه دستگاههای محافظ و  ایهیچگونه مسئولیتی در قبال ازکارافتادن سیستمهای الکتریکی بعلت قطع و   شگاهینما شرکت

حساب غرفه خسارت وارده به اموال نمایشگاه دریافت  هیو تسو هیوسیله ای که به بدنه غرفه خسارت وارد نماید ممنوع است، در غیر اینصورت در زمان تخل چسب و نوشتن برروی پانلها واستفاده از پیچ ، میخ و یا هر زدن

 خواهد شد.             

عدم استفاده از کراوات و خانمها  انیو پوشش مناسب جهت عوامل غرفه داران محترم ) آقا  یسالمو حفظ کامل شئونات ا تیکشور و بخشنامه ها و ضوابط حاکم برجامعه از جمله رعا یجار نیقوان هیکل تیرعا

اخطار  کباریموارد مذکور، پس از  تیشود.در صورت مشاهده عدم رعا یاست جدا خوددار یبا شئونات اسالم ریکه مغا یغاتیباشد .ضمنا از نصب هر گونه پوستر تبل یم یالزام شگاهیمقنعه ( در نما دنیپوش

 داشت.  نخواهد یاعتراض چگونهیو مشارکت کننده حق ه ندینما یم یریجلوگ شانیا تیغرفه مذکور اقدام خواهند نمود و از ادامه فعال ینسبت به جمع آور شگاهیعوامل نما یو کتب یشفاه

 بعمل آورند. شگاهیالزم را با نما یهماهنگ قبالً ستیبا یامر م نیبه ا ازیدر صورت ن ،باشند  یدر داخل غرفه خود نم...و  زیجوا ی،اهدا یمسابقه ،قرعه کش ریهرگونه مراسم تظ یکنندگان مجاز به برگزار مشارکت

 ی و برابر مقررات با متخلف برخورد خواهد نمود.نمایشگاه قابل اجرا می باشد و شرکت  تبلیغاتی را که بدون هماهنگی انجام شده باشد جمع آور ینوع تبلیغات در خارج از غرفه تنها با هماهنگی  روابط عموم هر

و  افتیسالن ها در تیریواحد مد ایو مقررات (  نیشرکت )بخش قوان نیا تیفرم مربوطه را از وب سا یستی، با ندیغرفه خودساز اقدام نما یداشته باشند نسبت به اجرا لیکه شرکت کنندگان ، تما یصورت در

  باشد. یم الیر 000/90 فوق بابت هر متر مربع غرفه مبلغ صدور مجوز نهیهز .ندیاقدام نما شگاهینما هیروز قبل از افتتاح 10ز حداقل نموده و نسبت به اخذ مجو لیتکم

 گردد. یباشد ، غرفه خودساز اطالق م یبرشکار ای ی،جوشکار یزیرنگ آم اتیعمل یکه دارا یبه هر گونه غرفه ساز یشگاهینما نیو قوان فی**طبق تعار

 .  ندیبه معاونت اجرایی  ارسال نما شگاهیروز قبل از شروع نما 20برق سه فاز و  انشعاب آب  درخواست مکتوب خود را حداکثر  انیمتقاض

 جدول زمانبندی فعالیت های نمایشگاه

 تاریخ شرح فعالیت

  ماه آبان 20 پوسترزمان تحویل 

 آبان ماه21 و کارت شناسایی و کارت پارکینگآخرین مهلت جهت درج اطالعات در کتاب ویژه نمایشگاه 

 آبان ماه 29 زمان تحویل غرفه

 صبح 22آبان ماه ساعت  12 اتمام زمان غرفه آرایی و پلمپ سالن ها

 آبان ماه 12 زمان افتتاح نمایشگاه

 آبان ماه 12 زمان اختتامیه

  آبان ماه  11صبح   9ساعت  زمان تخلیه غرفه ها

 یشگاهیخدمات نما-ب

عددالمپ کم 2نصب لیباشد.)درصورت تما یسردرب م بهیوکت یعددصندل1گالس، بریفا زیعددم2متعارف سالن ، ییبرق تک فاز ،روشنا زی، پانل اطراف، پر یشگاهینما یشامل چارچوب سازه ها هرغرفه

 مصرف توسط خود غرفه داربالمانع است(

 درفرم تقاضا( برای کلیه متقاضیان نصب خواهد شد. های سردرب غرفه ها با توجه به نام شرکت )مندرج کتیبه

 روز قبل از آغاز کار نمایشگاه موارد را کتبا اعالم نماید تا در صورت امکان و تائید ناظر فنی موارد تهیه و در اختیار وی قرار گیرد. 10درصورت درخواست هرگونه وسایل یا خدمات خاص متقاضی می بایست حداقل  

 آنها نخواهد داشت. یدر قبال موسسات و تعهدات احتمال یتیاستان فارس مسئول یالملل نیب یشگاههای. شرکت نمادیتماس داشته باش لیبا دفاتر ذ دیتوان یم یشگاهیز خدمات نماجهت استفاده ا -2

 012-36122121روابط عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس : یطیمح غاتی( تبل2 -2)

 08216222112نمایندگی امیری :  ایآس مهیث غرفه شرکت بحواد مهی( جهت ب1-2)

 08218126232 آقای خسروی راز:   نیمت ینما کانیغرفه : شرکت ن یو لوازم جانب زاتی، تجه میفر سی( مونتاژ اسپ2 -3)

   
 

 

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                               نام و نام خانوادگی :                                             



 

 

 

 2 از 1 صفحه                                   )) تعهدنامه غرفه داران ((                                                                                               

 با سالم و احترام

 به مقررات و قوانین رعایت منظور به است گردیده تنظیم صفحه 2و  بند 20 در که فارس استان المللی بین های نمایشگاه شرکت دستورالعمل

 گردد می ایفاد حضورتان

 و شرع رعایت با و متحدالشکل و اداری کامالً مانتو و مقنعه : شامل بایست می ( متصدی و دار غرفه ) عنوان هر تحت ها خانم پوشش (1

 خارج های آرایش همچنین و روسری و شال ، نما بدن و چسبان ، جلوباز،  کوتاه مانتوهای از استفاده لذا.  باشد اسالمی عرف

 . باشد می ممنوع اکیداً عرف از

 . باشد ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین اساس بر غرفه داخل در بایست می) غرفه داران خارجی (  آقایان و خانمها پوشش (2

 اشاعه بینم که ییموها مدل،  لباس از اعم مختلف انحاء به که نامناسب های پوشش با مرد داران غرفه از بکارگیری هرگونه (3

 . است ممنوع باشد اسالمی شئونات خالف

 به محدود باید آن صدای و بوده پخش قابل انتظامات و عمومی روابط تایید با صوتی سیستم و  تبلیغاتی CD و  ها فیلم از استفاده (4

 . باشد غرفه داخل

 توسط داران غرفه سایر برای مزاحمت ایجاد صورت در و بوده ذیربط مسئوالن هماهنگی با باید تبلیغاتی وسائل یا تجهیزات هرگونه نصب (5

 . آمد خواهد عمل به ممانعت آن فعالیت ادامه از انتظامات واحد

 لذا . باشد فارس المللی بین های نمایشگاه شرکت تایید مورد غرفه داری کارت با بایست می ( دار غرفه قالب در)  غرفه در حاضر افراد (6

 . دنندار را بازدیدکنندگان به جوابگویی و کانترها پشت ایستادن حق غرفه مهمانان

 . باشد می ممنوع اکیداً غرفه از خارج های محل در CD و بروشور،  تراکت پخش از اعم تبلیغات انجام (7

 فک از قبل پرسنل و داران غرفه لذا.  باشد میمطابق زمان مندرج در پوستر اطالع رسانی   بازدیدکنندگان حضور و کار شروع ساعت (8

 . دنباش داشته حضور خود سالن محل در بایست می ت قبل از زمان مذکورعنیم سا یعنیسالن  پلمپ

 . باشد می کنندگان مشارکت عهده به ها سالن بودن فعال زمان در غرفه اموال از نگهداری و حفظ مسئولیت (9

 . است ممنوع عمومی روابط و انتظامات هماهنگی بدون متفرقه مراسم یا و کشی قرعه،  مسابقه هرگونه برگزاری (01

 سالن پلمپ زمان تا حداقل و ننموده ترک را غرفه بازدیدکنندگان خروج از قبل و نمایشگاه کار پایانی ساعت در موظفند داران غرفه (00

 . باشد داشته حضور غرفه داخل در آنان از یکی

 و اسناد،  نقد وجه،  همراه تلفن،  تاپ لپ پرژکتور ، ویدئو،  عکاسی و فیلمبرداری دوربین:  قبیل ازو مراقبت از اموال شخصی  حفاظت (02

 . نمایید خودداری جداً کانترها در آن دادن قرار از و بوده افراد خود برعهده نمایشگاه کار ساعت در .... و دستی کیف ، مدارک

 اموال از نگهداری و حفاظت جهت غرفه افراد از نفر یک حتماً سالن درب شدن بسته زمان تا چیدمان شب و ساز و ساخت زمان در (01

 . باشد داشته حضور غرفه داخل بایست می

 ناجا پرسنل یا سالن مدیر به سریعاً را مراتب .... و درگیری ، سوزی آتش ، افراد مزاحمت،  سرقت:  قبیل از حادثه هرگونه بروز صورت در (04

 . دهید اطالع سالن در مستقر انتظامات و

 ورود از قبل و فرصت اولین در .... و شکستگی،  سرقت هرگونه رویت صورت در غرفه به ورود بدو در ها درب نمودن باز هنگام (05

 و سالن مدیر به کتبی گزارش صورت به را مراتب(  عمومبازدید از زمان ورود غرفه داران تا زمان بازگشایی برای )  بازدیدکنندگان

 دهید . اطالعات انتظامات



 

 

 

 2 از 2 صفحه                                   )) تعهدنامه غرفه داران ((                                                                                               

 اکیداً غرفه داخل در افروز آتش ابزار و ها چراغ و شمع و گاز مخزن،  سیگارقبیل : هیتر ،  از اشتعال قابل وسایل از استفاده و نگهداری (06

 . باشد می ممنوع

 باربری خودروهای تنها مذکور ایام در و بوده ممنوع مجموعه به سواری خودروی هرگونه ورود ها غرفه تخریب و ساز و ساخت ایام در (07

 . گردد می منتقل مجموعه از بیرون به لیفتراک با خودرو،  مورد بی توقف صورت در ضمناً.  دارند را فعالیت اجازه

 روز نخستین از لذا.  بوده کنندگان مشارکت عهده به روز شبانه طول در آن حراست و حفظ دارد قرار باز فضای در مربوطه غرفه چنانچه (08

 . نمایید اقدام شب نگهبان استقرار و مربوطه پیمانکار با هماهنگی به نسبت نمایشگاه برپایی

 . کنید خودداری اکیداً .... و دستبند ، تاکی واکی،  سیم بی،  اسلحه : قبیل از ممنوعه وسایل داشتن همراه از (09

 در . دننمای پرهیز شود المللی بین نمایشگاه محیط در نظمی بی موجبات که سازیجو و تشنج گونه هر انجام از بایست می داران غرفه (21

 . نماید می سلب خود از را قضایی مراجع در اعتراض حق دار غرفه و بوده خاطی غرفه تعطیلی به مجاز مجموعه انتظامات اینصورت غیر

 فوق مطالب به عنایت با است بدیهی متشکریم .  شده یاد نمایشگاه تر باشکوه هرچه برپایی در محترم کننده مشارکت آن حضور از پایان در

 مجموعه انتظامات،  غرفه آن توسط مقررات و قوانین رعایت عدم صورت در،  شود می اخذ شما از مطلب این ذیل که تعهدی و الذکر

 بهو همچنین پاسخگویی به مراجع ذیربط قانونی و قضایی  آن مسئولیت و نمود خواهد اقدام غرفه تعطیلی و برق قطع به نسبت

 . باشد می جنابعالی عهده

 

  ** است الزامی ذیل مشخصات کردن پر** 

 .................................................................... اینجانب

 از پس ......................... غرفه شماره .......................... سالن نام .......................................................................................... غرفه/  شرکت االختیار تام نماینده 

 شده ذکر موارد دقیق رعایت به نسبت شوم می متعهدبند در دو صفحه (  21) مشتمل بر  امنیتی و حفاظتی امور اجرایی دستورالعمل مطالعه

 . شد خواهد اقدام قوانین و مقررات جاری کشور طبق صورت این غیر در.  نمایم اقدام نمایشگاه برگزاری ایام طول در

 

 مهر امضاء شماره تلفن همراه کد ملی نام و نام خانوادگی

     

 

 


