شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی جامع
کشاورزی(مکانیزاسیون،آبیاری ،نهاده ها
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان
اصفهان

ISF.ED.F09.00

شماره سند :

1392/02/14

تاریخ بازنگری :

صفحه  1از 2

و باغبانی)  24لغایت  28دی ماه 96

شماره ثبت 9922 :

شماره اقتصادی 411176541343:
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شازندهمین نمااگشیه نیبا ی جا ع شاورزی( کا زا ون،آ یاری ،هاده اه و با با ی )
ثبت نام فقط از طریق سایت www.agromac.ir
مشارکت در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان مندرج در وب سایت این شرکت می باشد.
ثبت نام درخواست مشارکت به منزله پذیرش در نمایشگاه نمی باشد و ثبت نام قطعی پس از تأیید ستاد برگزاری و سپس واریز وجه صورت می گیرد.
اعالم انصراف پ س از ثبت نام وکمتر از یک ماه مانده به نمایشگاه ،پذیرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نمی گردد.
جانمایی غرفه ها برا ساس اولویت ثبت نام ،واریز وجه و سابقه شرکت ها و با توافق م شارکت کننده انجام می گردد و پس از آن جابجایی غرفه ها به هیچ
عنوان امكان پذیر نیست.
در صورت تمایل به انجام غرفه سازی در نمایشگاه ،تایید طرح غرفه قبل از اجرا توسط کارشناس فنی نمایشگاه اجباری می باشد لذا ارسال طرح غرفه مورد
نظر حداقل  10روز کاری پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی به شماره  09134211969الزامی است.
به م شارکت کنندگان محترم تو صیه می گردد جهت جلوگیری از بروز هرگونه م شكل در فرآیند غرفه سازی ،از مجریان مورد تایید و دارای مجوز های الزم
که نام و شماره های آنها در قسمت پیمانكاران مورد تایید در وب سایت این شرکت درج شده است ،استفاده نمایند.
درصورت نیاز به اقالم ،امكانات و خدمات اضافه به سایت  www.tne.irمراجه فرمایید.
در صورت نیاز به هرگونه اطالع و اقدام در زمینه برگزاری همایش -سمینار و کارگاه آموز شی جنبی ،همچنین دریافت کارت ویژه بازدید نمای شگاه با واحد
روابط عمومی شرکت نمایشگاهها به شماره  0313 – 2606056 -2606059تماس حاصل فرمایید.
هر  12مترمربع تا سقف  10/000/000ریال  ،تحت پوشش بیمه آتش سوزی ،انفجار و صاعقه می باشد .
حداکثر ارتفاع مجاز جهت انجام غرفه سازی با رعایت استانداردهای الزم و تأیید پالن غرفه سازی توسط واحد اجرایی 3/5 ،متر می باشد .

 ثبتنام اینترنتی از طریق سایت www.agromac.ir
کلیه اطالعات مورد نیاز در سایت AGROVET.IR

 ارایه مدارك مستند در خصوص نوع فعالیت که شامل یكی از موارد :پروانه بهرهبرداری و یا مدارك ثبت شرکتهای بازرگانی و تجاری از مراجع
قانونی مرتبط ،داشتن قرارداد نمایندگی از شرکتهای تولیدی  ،بازرگانی ،معرفینامه از اتحادیههای صنفی مرتبط ،مدارك مستند پیرامون
تائیده های محصوالت تولیدی یا وارداتی ،مستندات سنوات حضور در نمایشگاه استان اصفهان ،شهرها و کشورهای دیگر.

(بدون احتساب ارزش افزوده)
غرفه های سالن سرپوشیده مجهز به پانل های اطراف،روشنایی،خروجی
 .برق،دو عدد صندلی،یک عدد میز و ،کتیبه سردرب وکتاب نمایشگاه

 1200000ریال
 600000ریال
 120یورو
 80یورو

حداقل متراژ  12مترمربع و غرفهها مضربی از  12میباشند.
غرفه هاي سالن سرپوشيده :مجهز به پانلهاي اطراف  ،روشنايي  ،خروجي
برق ،موکت ،دو عدد صندلي،يك عدد ميز و نوشته سردر به ازاي هر متر
مربع برابر  ............ريال (حداقل متراژ  12متر مربع و غرفه ها مضربي از 3
دفتر مركزی :اصفهان -خيابان عالمه اميني – روبه روی خ فردوس -كد پستي  8158947961ایميلsaniei@isfahanfair.com :
مي باشند).
تلفن0313 – 2614642 :و 0313-2603006فاكس 0313 – 2602006 :كارشناس مسئول  :مهندس صنیعی 09134632318
غرفه هاي فضاي باز به ازاي هر متر مربع برابر  ...................ريال .
هزينه هاي فوق الذکر با احتساب  %5ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده
است .
شماره حساب 8077125/81 :جام ملت به نام شرکت نمايشگاههاي بين
المللي استان اصفهان .

شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی جامع
کشاورزی(مکانیزاسیون،آبیاری ،نهاده ها
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان
اصفهان

ISF.ED.F09.00

شماره سند :
تاریخ بازنگری :

1392/02/14

صفحه  2از 2

و باغبانی)  24لغایت  28دی ماه 96

شماره ثبت 9922 :

شماره اقتصادی 411176541343:

زمینه های فعالیت در نمایشگاه:
انواع کود (زیستی،شیمیایی،آلی)
انواع بذر(تولید  ،وارداتی و پخش)

نهاده های کشاورزی

سموم کشاورزی(حشره کش،علف کش،قارچ کش،کنه کش و )...
انواع خاك

ماشین آالت و ادوات کشاورزی

ماشین آالت؛ قطعات ؛ پمپ کشاورزی؛ تجهیزات خشک کن؛ سردخانه و گلخانه؛ ادوات باغبانی؛تجهیزات و
ادوات (کشنده ها و دنباله ها)؛ ابزار آالت باغبانی و کشاورزی؛ تجهیزات و صنایع وابسته

آب و آبیاری

دستگاه های آبیاری و آبرسانی ؛ دستگاه های آبیاری صنعتی؛ لوازم و تجهیزات آب و آبیاری؛نوار آبیاری ،
لوله و اتصاالت و تجهیزات و صنایع وابسته

گل و گلخانه

سازه های گلخانه ای،تجهیزات گرمایشی و سرمایشی؛ تجهیزات گلخانه؛پرورش گل و گلخانه؛ درخت و نهال؛
محصوالت ارگانیک

شرکتهای بازرگانی و مهندسی و تامین خدمات کشاورزی ؛ سازمان ها ،مراکز علمی و تحقیقاتی ،ارگان ها  ،انجمن ها و تعاونی ها؛مجالت و نشریات

شماره حساب شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان
 807712581جام ملت شعبه خیابان فردوسی
شماره کارت6104 – 3377 - 2700 - 4044 :
شماره شباIR620120000000001725806684 :

اطالعات نمایشگاهای کشاورزی سال 95
متراژ کل

 16000متر مربع

تعداد سالن

 4سالن (شیخ بهایی،میرداماد،نقش جهان و نصف جهان)

دوره برگزاری

 15دوره

تعداد مشارکت کننده دوره قبل

 206شرکت

مشارکت کنندگان داخلی

تهران،اصفهان،البرز،آذربایجان شرقی و
غربی،فارس،قزوین،کرمانشاه،مازندران،همدان،یزد،گیالن،خراسان رضوی،یزد

مشارکت کنندگان خارجی
سایت پرتال شرکت نمایشگاه استان اصفهان

چین،ترکیه،عراق،هلند

www.Isfahanfair.ir

سایت تخصصی نمایشگاه جامع کشاورزی

www.Agromac.ir

دفتر مركزی :اصفهان -خيابان عالمه اميني – روبه روی خ فردوس -كد پستي  8158947961ایميلsaniei@isfahanfair.com :
تلفن0313 – 2614642 :و 0313-2603006فاكس 0313 – 2602006 :كارشناس مسئول  :مهندس صنیعی 09134632318

