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باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " سومین نمایشگاه جهیزیه  ،ملزومات  ،تشریفات و تسهیالت ازدواج "مواردي را جهت
برگزاري هر چه بهتر و منظمتر اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها از تاريخ  18خرداد ماه  97در ساعت  8:30در محل برگزاري نمايشگاهها ،واقع در پل شهرستان ،آماده واگذاري ميباشد.
 -2غرفه داران در بدو ورود بهه نمايشهگاه و ق هل از تحويهل و چيهدمان غرفهه ،ن ه ت بهه مراجتهه بهه دفتهر م هكوي سها ن و تكميهل
فرمهاي تحويل غرفه اقدام نمايند .در صورت غرفه سازی شبانه روزی هماهنگی با مسئول سالن الزامی است.

 -3از مشاركت كنندگاني كه تمايل به غرفه سازي دارند ،خواهشمند است ن

ت به ارائه و ارساي طرح مورد نظر حداقل يهک هفتهه ق هل از

برگزاري نمايشگاه و همچنين مترفي مجري غرفه سازي اقدام نماينهد .شهايان ذكهر اسهت طهرح پيشهنهادي بايهد بهه تاييهد كارشهنا
سازمان نظام مهندسي ساختمان رسيده و همچنين فرم مربوطه نيز بايد ممهور به مهر نظام مهندسي گردد.
جهت هماهنگي و ارساي طرح مي اي ت با كارشنا

امور اجرايي آقاي يوسف زاده تما

حاصل نماييد.اطالعات تما

ايشان به اين شرح

مي باشد :تلفکس -03136303840:تلفن همراه  -09134211969 :ایمیل( mes@isfahanfair.com:جهت ارسال طرح غرفه سازی)
**بدیهی است هرگونه عملیات برش کاری چوب و جوش کاری فلزات در سالن های نمایشگاه ممنوع می باشد**

 -4ساعت بازديد از نمايشگاه از ساعت  17:00تا  00:24مي باشد و م كو ين غرفه موظفند  30دقيقه ق ل از شروع بازديهد از نمايشهگاه در
محل حاضر و تا پايان وقت نمايشگاه و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -5بتههد از اتمههام سههاعات كههار نمايشههگاه ،در سهها نها توس ه م ههكو ين نمايشههگاه پلمههم مههيگههردد و  30دقيقههه ق ههل از سههاعت
شههروع نمايشههگاه بهها حضههور م ههكو ين نمايشههگاه در سهها نها فههک پلمههم ميگههردد .ههذا حضههور م ههكو ين غرفهههههها در سههاعت
مقرر ا زامي است ،در غير اين صورت هيچگونه م كو يتي متوجه شركت نمايشگاهها نميباشد.
 -6نصب كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفهداران در سهاعات كهار و زمهان ورود بهه نمايشهگاه ا زامهي اسهت.ضممنا ورود اطععمات
غرفه دارن(مدیران و کارمندان حاضر در غرفه) قبل از برگزاری نمایشگاه در سامانه ثبت نام نمایشگاه الزامی می باشد.
در صورت عدم درج اطععات غرفه دارن از تحویل کارت غرفه داری معذوریم.

 -7ورود به پاركينگ نمايشگاه صرفا ًبا كارت پاركينگ امكان پذير بوده وكارت غرفه داري جهت ورود به پاركينگ فاقد ارزش مي باشد.
به هر شرکت(مشارکت کننده) یک عدد کارت پارکینگ تعلق می گیرد و این کارت صرفا جهت ورود یک دستگاه خودرو می باشد.

 -8م كو يت حفظ و حراست از امواي غرفهها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود.
 -9غرفهداران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچو فتا يتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -10حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی  3/5متر میباشد.

 -11غرفهداراني كه از وسايل سمتي و بصري استفاده مينمايند ملزم به رعايت صداي وسيله صوتي درحد غرفه خود ميباشند.
-12غرفهههداران حههچ چ هه اندن پوسههتر و كاتهها وا بههه ديههوار نمايشههگاه بهها اسههتفاده از هرگونههه مههواد چ هه ي را ندارنههد
در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خ ارت وارد شده ميباشند.
 -13استتماي دخانيات در محي نمايشگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
 -14نظافههت نمايشههگاه هههر روز برعهههده برگزاركننههده بههوده و در صههورتيكه پرسههنل خههدمات از نظافههت غرفهههاي خههودداري و يهها
سهلانگاري نمودند مراتب را فورا با ذكر تاريخ به م كوي سا ن اعالم دارند.
 -15با عنايت به اينكه بتد از سهاعت مقهرر در پايهان ههر روز بهرن سها نها قطهع مهيگهردد الزم اسهت ق هل از زمهان مهذكور ن ه ت
به خاموش نمودن كليه وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد.

نام و نام خانوادگی  -مهر شرکت-امضا-تاریخ
...........................................................................................................................................................................................................
**********اين قسمت تکميل گردد***********
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 -16غرفه هاي نمايشگاه تا سقف  80.000.000ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه مي باشد و مشاركت كنندگان در صورت نياز بهه افهزاي
پوش

بيمه غرفه هاي خود مي توانند به نمايندگي هاي بيمه ايران مراجته فرمايند.

 -17غرفهههه داران در طهههوي زمهههان برگهههزاري نمايشهههگاه ملهههزم بهههه رعايهههت مهههوازين و شهههكونات اسهههالمي و همكهههاري بههها مهههامورين ذيهههرب
م هههتقر در نمايشهههگاه مهههيباشهههند .همچنهههين خهههواهران موظفنهههد حجههها كامهههل اسهههالمي شهههامل مهههانتو و مقنتهههه مپوشهههاندن تمهههام
بهههدن بهههه جهههز قهههرص صهههورت و دسهههتها تههها مهههچ ،عهههدم اسهههتفاده از زيهههورآالت و آرايههه
چ ههه ان ن هههودن پوشههه

ظهههاهري در انظهههار عمهههومي و كوتهههاه و

و مهههانتوك را بهههه طهههور كامهههل در طهههوي سهههاعات برگهههزاري نمايشهههگاه رعايهههت نماينهههد و بهههرادران از اسهههتفاده

كراوات در نمايشگاه خودداري نمايند.

 -18غرفهداران مجاز به ورود كاال در طوي زمان برگزاري نخواهند بود.
 -19استفاده ازپرژكتورهاي قلمي  500وات در غرفه هاي نمايشگاه ممنوع بوده وصرفاً پرژكتورهاي  LEDومتاي مجازمي باشد.
 -20خروج کاال و تخلیه صرفاً ساعت8:30روز 27خردادماه  97می باشد و حداکثر تا ساعت 20:00همان روز امکان پذیر است وشرکت کنندگان مجاز به تخلیه و جمع آوری کاالهمای خمود
درشب آخر نمایشگاه نمی باشند  .در صورت عدم حضور در ساعت اععم شده شرکت نمایشگاه ها هیچ گونه مسئولیتی را در این خصوص به عهده نمی گیرد.

-21مشاركت كنندگاني كه از دكور پي

ساختهمغرفه سازيك استفاده مي نمايند  ،موظف به نصب يک پالک بر روي سازه خود مي باشند به نحوي كه در متهرض ديهد بهوده و

شامل نام غرفه  ،نام برند و شماره غرفه به صورت كامالً واضح باشد.ضمنا ً غرفه دارانی که از دکور نمايشگاهی استفاده می نمايند ملزم به نصب کلید محافظ جاا در غرفاه
هاي خود می باشند و در صورت عدم نصب از تحو يل برق نمايشگاه به غرفه خودداري بعمل خواهد آمد و مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از عدم نصاب اياک کلیاد باه
عهده غرفه دار خواهد بود.
 -22كليه مشاركت كنندگاني كه از اسپيس فريم يا ساير سازه هاي فلزي استفاده مي نمايند الزم است ن

ت به رعايت اصوي ايمنيمعدم اتصاي سيم برن به بدنه غرفه،اتصهاي

سيم ارت و نصب كليد محافظ جانك در غرفه هاي خود اقدام نمايند.ضمناً در صورت عدم رعايت اصوي ايمني م كو يت حوادث ناشي از آن به عهده غرفه دار خواهدبود
-23غرفه داران در صورت عدم رعايت حريم راهروهاي نمايشگاه درزمان برگزاري نمايشگاه مشموي به پرداخت جريمه خواهند شد.
-24انجام هر گونه ت ليغات اعم از ديداري و شنيداري و شتارهاي ت ليغاتي در حين برپائي نمايشگاه توس مشاركت كننده با ارائه مدارک و م تندات الزم  ،امكانپذير خواههد
بود .
-25غرفه داراني كه اقالم جرثقيلي دارند موظفند درساعت او يه تحويل غرفه درنمايشگاه حاضر باشند.
-26كليه م كو يت هاي ايمني،مدني وكيفري وسايل و تجهيزات داخل غرفه در زمان برگزاري نمايشگاه و حوادث ايجاد شده ناشي ازاين تجهيزات بتهده غرفه دار مي باشد .
 -27تكميل و ممهور نمودن فرم خروج كاال و تاييد ت ويه ح ا توس كارشنا

ستاد برگزاري،شركت تتاوني نمايشگاه و همچنين رييس اجرايهي ميها نماينهده آن كجههت

خروج كاالي غرفه ا زامي است.
 -28در صههههورتيكه غرفههههه سههههازان بتههههد از اتمههههام نمايشههههگاه و در زمههههان اعههههالم شههههده ن هههه ت بههههه جمههههعآوري غرفههههه و تخليههههه
فضاي اشغاي شده اقدام ننمايند،رييس اجرايي رأساً ن

ت به دستور جمعآوري غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در اين خصوص پذيرفته نميشود.

-29مشاركت كنندگاني كه درخواست استفاده از برن  3فاز در ايام نمايشگاه را دارند بايد  10روز ق ل شروع نمايشگاه درخواست خود در اين زمينه را بهه صهورت مكتهو بهه
م كو ين سا ن ها تحويل نمايندمدر غير اين صورت م كو يت عدم واگذاري برن  3فاز به عهده اين شركت نمي باشدك
 -30نصب هر گونه قف ه  ،ويترين و چيدمان كاال و محصوالت در غرفه ها بايد با نظر م كوي ايمني سا نها انجام شود.
 -31غرفه داران حق فروش مستقیم کاال و محصوالت خود را ندارند،همراه داشتن لیست قیمت محصوالت مربوط که مورد تایید مراجع ذیصعح باشد در داخل غرفه الزامی است ،حضور و معرفی
شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش در بخش لوازم خانگی توسط مشارکت کننده الزامی است.
* جهت دریافت سرویس اینترنت در زمان برگزاری نمایشگاه ها الزم است کدملی مدیرعامل شرکت به مسئول مربوطه ارائه گردد* .
*کلیه مشارکت کنندگان در نمایشگاه موظف به ارائه گواهینامه استاندارد اجباری خود در هنگام ثبت نام در سایت این شرکت می باشند.همچنین به همراه داشتن گواهینامه مذکور در ایمام
نمایشگاه در غرفه الزامی می باشد* .
*کلیه مشارکت کنندگان موظفند برای تسهیل حضور و بازدید کلیه اقشار بازدید کننده از این نمایشگاه علی الخصوص جامعه معلولین و جانبازان  ،در طرح غرفه سازی خود پیش بینی اجمرای
رمپ مناسب با شیب کوتاه در ورودی فضای تحت اختیار خود را داشته باشند*.
*غرفه داران در صورت مشارکت گروهی و حضور چند مجموعه و نفر در قالب فضای اختصاصی یک غرفه  ،الزم است کلیه نفرات حاضر در غرفه تائید و مجوز ستاد برگزاری را
برای انجام فعالیت  ،قبع دریافت کرده باشند در غیر اینصورت و مشاهده از ادامه فعالیت غرفه مذکور جلوگیری و برای دوره های بعدی از حضور در نمایشگاههای استان محروم
خواهد شد*.
سروش صیدال پور
رییس اجرایی
اينجانب

مديرعامل  /نماينده تاماالختيار شركت

با آگاهي به مطالب فوقالذكر(مندرج در 2برر) ،

اين فرم را امضا نموده و مسئوليت رعايت مفاد اين شرايط و مقررات به عهده اينجانب مي باشد.
امضاء-مهر شركت-تاريخ
**********اين قسمت تکميل گردد***********
****خواهشمند است پس از تکمیل قسمت مشخص شده در  2برگ فرم ،نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق شماره فاکس  031-36303840اقدام فرمائید.
****در صورت عدم ارسال این فرم تا قبل از برگزاری نمایشگاه ،امور اجرایی و از تحویل دادن غرفه ها در روز تحویل غرفه معذور می باشد.

