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نهمین نمااگشیه اختصاصی نیبالمللی مبلمان شهری ،فضای سبز و خدمات ری و ن مااگشیه ی ل و یاه
ثبت نام فقط از طریق سایت

www.floplant.ir / www.isfahansifex.ir

مشارکت در اين نمايشگاه تابع شرايط و مقررات عمومي شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان اصفهان مندرج در وب سايت اين شرکت مي باشد.
ثبت نام درخواست مشارکت به منزله پذيرش در نمايشگاه نمي باشد و ثبت نام قطعي پس از تأييد ستاد برگزاري و سپس واريز وجه صورتمي گيرد.
اعالم انصراف پس از ثبت نام وکمتر از يک ماه مانده به نمايشگاه ،پذيرفته نبوده و وجه واريزي مسترد نمي گردد.
جانمايي غرفه ها براساس اولويت ثبت نام ،واريز وجه و سابقه شرکت ها و با توافق مشارکت کننده انجام مي گردد و پس از آن جابجايي غرفه ها به
هيچ عنوان امكان پذير نيست.
در صورت تمايل به انجام غرفه سازي در نمايشگاه ،تاييد طرح غرفه قبل از اجرا توسط کارشناس فني نمايشگاه اجباري مي باشد لذذا ارسذا طذرح
غرفه مورد نظر حداقل  01روز کاري پيش از افتتاح نمايشگاه جهت تاييد امور فني به شماره  10011200090الزامي است.
به مشارکت کنندگان محترم توصيه مي گردد جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل در فرآيند غرفه سازي ،از مجريذان مذورد تاييذد و داراي مجذوز
هاي الزم که نام و شماره هاي آنها در قسمت پيمانكاران مورد تاييد در وب سايت اين شرکت درج شده است ،استفاده نمايند.
درصورت نياز به اقالم ،امكانات و خدمات اضافه به سايت  www.tne.irمراجه فرماييد.
درصورت نياز به هرگونه اطالع و اقدام در زمينه برگزاري همايش -سمينار و کارگاه آموزشي جنبي ،همچنين دريافت کارت ويژه بازديد نمايشگاه بذا
واحد روابط عمومي شرکت نمايشگاهها به شماره  1101 – 2919169 -2919160تماس حاصل فرماييد.
هر  02مترمربع تا سقف  01/111/111ريا  ،تحت پوشش بيمه آتش سوزي ،انفجار و صاعقه مي باشد

 تكميل و ارسا فرم درخواست مشارکت و همچنين ثبتنام اينترنتي از طريق سایت www.floplant.ir // www.isfahansifex.ir
 ارايه مدارك مستند در خصوص نوع فعاليت که شامل موارد :پروانه بهرهبرداري و يا مدارك ثبت شرکتهاي بازرگاني و تجاري از مراجع قانوني
مرتبط ،داشتن قرارداد نمايندگي از شرکتهاي توليدي  -بازرگاني ،معرفينامه از اتحاديههاي صنفي مرتبط ،مدارك مستند پيرامون تائيدههاي
محصوالت توليدي يا وارداتي ،مستندات سنوات حضور در نمايشگاه استان اصفهان ،شهرها و کشورهاي ديگر.
 ارسا فيش بانكي وجه واريزي  -تكميل و ارسا فرم قوانين و مقررات نمايشگاه-تكميل اسامي غرفه داران در سايت
(با احتساب  0درصد ارزش افزوده در سا 06و در سا  09متعاقبا اعالم ميگردد)

مبلمان شهری و خدمات شهری

گل و گياه
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 4422222ریال ) هر متر مربع)

( 722222هر متر مربع)

غرفه فضای باز شركت های داخلي

 992222ریال ) هر متر مربع)

 ) 992222هر متر مربع)
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 :غرفه هاي سالن سرپوشيده مجهز به پانلهاي اطراف ،روشنايي،خروجي برق،به ازاي هر  21متر
مربع دو عددصندلي و يك عدد ميز،کتيبه سردرب ،درج نام شرکت درکتاب نمايشگاه


حداقل متراژ  02مترمربع و غرفهها مضربي از  02ميباشند.

شماره حساب شركت نمایشگاههای بينالمللي استان اصفهان:
جام ملت شعبه خيابان فردوسي
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شماره شبا

 انواع مبلمان شهري و پارکي

 شهرداري ها  ،سازمانها  ،انجمنها و مراکز علمي
تحقيقاتي مرتبط
 تجهيزات زيبا سازي و المانهاي شهري

 عالئم  ،تابلوها  ،تجهيزات ترافيكي و شهري

 فضاي سبز  ،عمران شهري و طراحي محيط زيست

 انواع گل و گياه(آپارتماني،فضاي باز،شاخه بريده و)...
 تجهيزات گلخانه اي و باغباني
 انواع پياز  ،دانه  ،بذر ،سم و کود
 گل آرايي و درختچه هاي تزييني
 گياه پزشكي و آزمايشگاهي

شركت نمایشگاه های بين المللي استان اصفهان برای معرفي كليه غرفه داران مشاركت كننده در نمایشگاه از یك ماه قبل از شروع
نمایشگاه فرآیند طراحي كتاب نمایشگاه را آغاز خواهد نمود.
لذا برای درج اطالعات تخصصي و قرار گرفتن در كتاب نمایشگاه ثبت قسمت اطالعات تکميلي الزامي ميباشد.
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