مرحله اول:
برای ورود به پنل ثبت نام می بایست ابتدا عضو سامانه جامع مدیریت نمایشگاه شوید
به این منظور پس از تکمیل فرم بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

چنانجه قبال در این سامانه عضو بوده اید( در یکی از نمایشگاه های سال  1393به بعد شرکت کرده اید) کافی است بر روی پنل ورود
کاربران کلیک کرده و نام کاربری(ایمیل) و رمز عبور خود را وارد نمایید.

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید بر روی فراموشی رمز عبور کلیک نمایید  .در این صورت پس از چند لحظه رمز
عبور شما برای ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

مرحله دوم:

برای ادامه روند ثبت نام می بایست شما مجموعه خود را ثبت نمایید
برای این منظور بر روی دکمه ثبت شرکت جدید کلیک نمایید

در صفحه زیر تمامی موارد ستاره دار را به دقت و به طور کامل وارد نموده و سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید

اکنون می بایست پس انتخاب زمینه فعالیت خود و درج متراژ نسبت به مطالعه و تایید قوانین و مقررات نمایشگاه اقدام نموده و برروی
دکمه ذخیره کلیک نمایید
نکته  :1شما تنها قادر به انتخاب یک زمینه فعالیت می باشید ،در صورتی که در بیش از یکی از زمینه های درج شده فعالیت دارید مهم
ترین آن ها را انتخاب نمایید
نکته  : 2چنانچه شما قوانین و مقررات نمایشگاه را تایید ننمایید قادر به ذخیره فرم نخواهید بود ( برای نمایش دکمه ذخیره می بایست
قوانین را تایید نموده باشید)

پس از ذخیره فرم درخواست شما می توایند با استفاده از دکمه های در نظر گرفته شده اطالعاتی را که قبال درج نموده اید ویرایش
نمایید
چنانچه تمامی اطالعاتی که مشاهده می نمایید درست است آن را تایید نمایید.
نکته  :1در صورتی که در این مرحله پیامکی دریافت ننمودید پیامک های تبلیغاتی شماره درج شده در ثبت نام اولیه مسدود می باشد
لذا شما می بایست نسبت به تغییر این شماره از طریق پروفایل کاربری اقدام نموده یا امکان دریافت پیامک های تبلیغاتی شماره وارد
شده را فعال نمایید.

تا این مرحله ثبت نام شما تکمیل و درصورتی که تمایل دارید می توانید ادامه فرآیند ثبت نام را انجام دهید
نکته  :1درصورت عدم تکمیل روند ثبت نام شما می بایست در مراجعات بعدی به پنل ثبت نام اقدام نمایید
نکته  : 2اطالعاتی که در ادامه ثبت نام از شما خواسته می شود شامل اطالعات کتاب ،نیازمندی ها و همچنین اطالعات مورد نیاز جهت
صدور فاکتور می باشد

مرحله سوم:
برای تکمیل روند ثبت نام می بایست فرم اطالعات تکمیلی را تکمیل نموده و بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید
نکته  :1درج یکی از دو فایل تصویر کارت ملی مدیر عامل و یا تصویر کد اقتصادی اجباریست
نکته  :2چنانچه شما با عمل کشیدن و رها کردن(  ) Drop & Dragاقدام به درج تصاویر کردید و مجددا همین صفحه را مشاهده
نمودید مرورگر شما کدهای این عمل را پشتیبانی نمی کند و می بایست با کلیک بر روی کادر در نظر گرفته شده به روش انتخاب و
درج نسبت به آپلود تصاویر اقدام نمایید.

اطالعات تکمیل شده توسط شما در این مرحله به شما نمایش داده خواهد شد در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با استفاده از دکمه
های درج شده نسبت به ویرایش آن اقدام نمایید و در غیر این صورت اطالعات را تایید نمایید

در این مرحله شما می بایست اطالعات غرفه داران (افرادی که در زمان برگزاری نمایشگاه در غرفه شما حضور دارند) را در سامانه ثبت
نام وارد نمایید
نکته  : 1توجه شود که فقط به افرادی که اطالعات آن ها در سامانه ثبت شده باشد ،کارت غرفه داری تعلق خواهد گرفت
نکته  : 2با توجه به این که لزوما متراژ درخواستی شما با متراژ واگذاری یکسان نخواهد بود ،می بایست اسامی افراد بر اساس اولویت
وارد سامانه شود.

شما می توانید برای ارائه خدمات بهتر و همچنین تسریع در تحویل خدمات مورد نیاز خود پیش از آغاز نمایشگاه نسبت به تکمیل
نیازمندی ها اقدام نمایید
نکته  :1نیازمندی های درج شده توسط شما در صورت امکان به شما ارائه خواهد شد.

اطالعات این فرم در اختیار شرکت های مورد تایید قرار خواهد گرفته ،در صورت عدم تکمیل آن اطالعات تماس مجموعه شما در
اختیار این شرکت ها قرار داده خواهد شد.

اطالعات اولیه شرکت شما در صورت انتخاب گزینه موافقم به منظور ثبت قرار مالقات در اختیار بازدید کنندگان متخصص قرار می
گیرد در غیر این صورت این امکان از شرکت شما سلب خواهد شد

در صورتی که شما نیاز به ارائه فایل های دیگر از جمله مجوز های فعالیت و گواهینامه های معتبر و  ...داشته باشید می توانید از گزینه
فایل های پیوست استفاده کنید
الزم به ذکر است در صورت نیاز به آپلود فایل فشرده فقط ما می توانید از فایل  zipکه توسط خود سیستم عامل تولید شده است
استفاده نمایید

شما می توانید برای مشاهده درخواست خود به صفحه اصلی از منوی کناری مراجعه نمایید
در این صفحه امکاناتی از جمله قرار مالقات ،فاکتور ها و  ...در نظر گرفته شده است

همچنین شما می توانید برای تغییر هر یک از موارد درج شده در ثبت نام اولیه بر روی نام خود در باالی صفحه گوشه سمت راست
کلیک نمایید و گزینه پروفایل را انتخاب نمایید

