ششمين نمایشگاه بين المللی خانه مبلمان و دکوراسيون مدرن



ایران – اصفهان ( 9لغایت  12مرداد ماه )1397




فرم درخواست فضای نمایشگاهی
نام واحد:
زمينه فعاليت:

نوع مجوز،توليدی/توزیعی:

آدرس:

شماره مجوز توليد /پروانه کسب :

تلفن و فاکس :

کداقتصادی:

نام مدیرمسئول :

شناسه ملی کارگاه:

شماره همراه:

کد پستی:

کد ملی صاحب جواز:

شرایط مشارکت در نمایشگاه:
.1تسویه کامل وجه غرفه بالفاصله پس از اعالم قطعی فضا.
 . 2برگزارکننده با توجه به فضای نمایشگاه متراژ غرفه ها را واگذار خواهد کرد.
.3متقاضيانی که پس از تعيين و تائيد فضا مدارک خود را ظرف مدت مقرر به ستاد برگزاری تحویل ننمایند و وجه غرفه را تسویه ننمایند این مورد
به
عنوان انصراف از حضور درنمایشگاه تلقی ميگردد و مشمول نکته  2خواهند گردید.
نکته  :1پرداخت وجه اوليه تعهدی را برای برگزار کننده جهت واگذاری غرفه به ميزان مورد تقاضا ایجاد نخواهدکرد .
نکته  :2پس از ثبت نام قطعی و تایيد فضا در صورت انصراف متقاضی وجه ایشان مسترد نخواهد شد.
شرکت نمایشگاهی مبنا
اینجانب  ............................................مدیر واحد  ...................................................با آگاهی کامل از شرایط ششمين نمایشگاه بينالمللی خانه ،مبلمان و
دکوراسيون مدرن ایران – اصفهان (به پيوست)درخواست فضای نمایشی (غرفه) به متراژ  ................متر مربع را دارم .مبلغ ..................................طی
فيش شماره  ............................به تاریخ  ....................به صورت علی الحساب به حساب ملت شرکت مبنا رخداد آفرین شماره حساب 5474545923
واریز و رسيد مربوطه به پيوست ارسال ميگردد .ضمناً کليه مقررات و ضوابطی که از سوی برگزار کننده و شرکت نمایشگاه های بين المللی استان
اصفهان تهيه و تنظيم گردد از جمله عدم امکان انصراف مورد قبول اینجانب میباشد.
تاریخ



مهر و امضاء

ششمين نمایشگاه بين المللی خانه مبلمان و دکوراسيون مدرن
ایران – اصفهان ( 9لغایت  12مرداد ماه )1397
هزینه اجاره غرفه
* اجاره هر مترمربع غرفه در سالن های نمایشگاه  1/986/500ریال میباشد .
* تکميل فرم ثبت نام و مهر و امضای فرمها الزاميست.
* به جمع مبلغ غرفه  %9ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد .

 بخشی از شرایط ثبت نام
-1

اولویت جانمایی بر اساس شاخصهایی نظير تاریخ ثبتنام ،تکميل مدارک ،تسویه حساب وجه غرفه ،برخورداری از واحد صنفی معتبر
(ترجيحاً توليدی) ،متراژ غرفه درخواستی ،غرفه سازی ،کيفيت دکور و رعایت نظم نمایشگاه ،در نمایشگاههای قبلی مشخص میگردد.
حضور در این نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه اصفهان میباشد.
هنگام ثبت نام ارائه کپی جواز کار یا پروانه توليد و ارائه 100/000/000ميليون ریال چک ( 2فقره چک هر کدام به مبلغ 50/000/000
ميليون ریال) بابت تحویل کاال و  20ميليون سفته جهت شرکتهای داخلی الزامی میباشد.
به منظور حسن انجام کار ضمانتنامه بانکی به مبالغ و شرایط ذیل در وجه شرکت مبنا رخداد آفرین صادر که در صورت عدم تحویل کاال
مبلغ تعهد شده به نفع شرکت ضبط و مشارکتکننده حق اقامه دعوا نخواهد داشت .مدت اعتبار ضمانتنامه بایستی تا تاریخ  97/12/01باشد.

-2
-3
-4

مبلمان استيل

مبلمان راحتی و سرویس خواب
فضای در خواستی تا  48متر

 200،000،000ریال

فضای در خواستی از  32تا  72متر

300،000،000

فضای در خواستی از  48تا  72متر

 300،000،000ریال

فضای در خواستی از  72متر به باال

500،000،000

 -5شرکت مبنا از کسبه محترم شهر اصفهان که دارای پروانه کسب و یا جواز توليد از اتحادیه مبل اصفهان میباشند مشروط به اینکه ضمانت
مکتوب اتحادیه را ارائه نمایند ،ضمانتی دریافت نمینماید ،بدیهی است مسؤليت حسن انجام تعهدات ایشان با اتحادیه مبل اصفهان میباشد.
 -6واریز مبلغ  20/000/000ميلي ون ریال به حساب شرکت جهت ضمانت حسن امور اجرایی در هنگام نمایشگاه( .مبلغ فوق بابت ضمانت عدم
چيدمان در فضای راهرو ،خسارت ناشی از ورود و خروج کاال و اجرای سایر مقررات نمایشگاه اصفهان میباشد و در صورت عدم تخلف تا  45روز
پس از نمایشگاه مسترد میگردد).
 -7کل مبلغ غرفه میبایست حداکثر  48ساعت بعد از ثبت نام به شماره حساب مندرج در فرم ثبت نام به نام ستاد برگزاری واریز و اصل فيش
تحویل ستاد برگزاری نمایشگاه گردد.
 -8با توجه به شرایط نمایشگاه امکان تغيير نقشه (پلن) وجود خواهد داشت ،در این صورت مشارکتکننده حق اعتراض ندارد و بر اساس شرایط
نقشه جدید غرفه به ایشان واگذار میگردد.
 -9ارسال فرم ،بدون واریز وجه هيچگونه الزامی را برای ستاد برگزاری جهت تحویل غرفه به مشارکتکننده ایجاد نمینماید.
 -10چنانچه حداکثر تا  30روز قبل از شروع نمایشگاه و یا  5روز پس از ثبت نام تسویه حساب از سوی مشارکتکننده صورت نگيرد و مدارک
درخواستی ارائه نگردد این امر به منزله انصراف تلقی میگردد و هيچگونه مبلغی مسترد نمیگردد و شرکت میتواند نسبت به جایگزینی مشارکت-
کننده دیگری اقدام نماید.
 -11شرکتکننده به هيچ عنوان حق واگذاری غرفه به شخص دیگری را ندارد.
 -12شرکتهایی که نياز به سر کتيبه و غرفهبندی ندارند و یا کاالهای آنها سنگين بوده میبایست تا  20روز قبل از برگزاری نمایشگاه مراتب را
اعالم فرمایند .در غير اینصورت ستاد برگزاری هيچ مسئوليتی در قبال غرفه و ورود کاالهای شرکت فوق نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی



مسئول غرفه

مهر و امضاء

ششمين نمایشگاه بين المللی خانه مبلمان و دکوراسيون مدرن
ایران – اصفهان ( 9لغایت  12مرداد ماه )1397
 -13مشارکتکنندگان در صورت غرفهآرائی با ارتفاع بيش از حد استاندارد ( 3متر و  50سانتيمتر) بایستی حداقل تا  30روز قبل از شروع
نمایشگاه نسبت به اخذ تأیيدیه نقشه غرفهآرائی خود از مدیریت نمایشگاه و ستاد برگزاری اقدام نمایند.
 -14در صورت اقدام به غرفهآرایی ،چک تخليه از غرفهآرا دریافت میگردد .بدیهی است پس از پایان نمایشگاه غرفه گذار موظف است تا  24ساعت
نسبت به تخليه غرفه اقدام نمایند در غير این صورت هزینه تخليه غرفه از محل چک قابل دریافت خواهد بود.
 -15دریافت هرگونه لوازم و تجهيزات اضافی غرفه فقط از طریق تکميل فرم پرداخت هزینههای مربوطه امکانپذیر میباشد .بدیهی است پس از
ثبت نام قطعی فرم لوازم اضافی غرفه ارسال خواهد شد .نمایشگاه با توجه به زمان دریافت تقاضا و امکانات باقيمانده حق قبولی و یا رد تقاضا را
برای خود محفوظ میدارد.
 -16پخش هرگونه اصوات بلند ،ناهنجار و غير مجاز که باعث ایجاد مزاحمت برای غرفههای دیگر و موجب اخالل در کار پرسنل سالن باشد،
ممنوع است.
 -17شرکتکننده میبایست ميزان پوشش بيمهای مد نظر خود را در صورت تمایل به اخذ بيمه اعالم نماید .پرداخت هزینه پوشش بيمه بعهده
مشارکتکننده خواهد بود .در صورتيکه غرفه گذار نسبت به پوشش بيمهای خود اقدامی ننماید ،نمایشگاه بينالمللی اصفهان و ستاد برگزاری در
این خصوص هيچگونه مسئوليتی را بعهده نخواهد داشت.
 -18مشارکت کنندگانی که مایل به ساخت غرفه خود میباشند ابتدا باید فرم شرایط و مقررات را از وبسایت شرکت نمایشگاههای بينالمللی
استان اصفهان برداشت نموده و ضمن رعایت موارد درخواستی فرم امضاء شده خود را در بدو ورود به مسئول سایت (جناب آقای یوسفزاده)
تحویل نمایند.
 -19استفاده از پرژکتورهای قلمی در غرفههای نمایشگاه ممنوع بوده و صرفاً پرژکتورهای  LEDو متال مجاز میباشد.
-20ساعت بازدید از نمایشگاه از ساعت  16:00تا  23:00میباشد و مسئولين غرفه موظفند  30دقيقه قبل از شروع بازدید از نمایشگاه در محل
حاظر و تا پایان وقت نمایشگاه و خروج بازدیدکنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -21به هر شرکت ( مشارکتکننده) یک عدد کارت پارکينگ تعلق میگيرد و این کارت صرفاً جهت ورود یک دستگاه خودرو میباشد.
 -22مشارکتکنندگان می بایست در محدوده غرفه تعيين شده ،نسبت به چيدمان غرفه های خود اقدام نمایند .تعارض به محدوده راهروها ممنوع
بوده و شامل پرداخت هزینه دو برابر ميزان قيمت واگذاری هر متر مربع فضای نمایشگاهی میباشد.
 -23همچنين گذاشتن استند تبليغاتی در داخل راهروها و فضاهای عمومی سالن اکيداً ممنوع میباشد.
 -24حفظ و رعایت شئونات و پوشش اسالمی برای خانمها و آقایان الزامی میباشد( .استفاده از مقنعه برای خانمها الزامی میباشد)
 -25مشارکت کننده در نمایشگاه به هيچ عنوان حق دریافت بيعانه بيش از  %20ارزش کاال از مشتری (خریدار) را نخواهد داشت.
 -26حداکثر زمان دریافت سفارش کاال جهت تحویل به مشتری تا نيمه شهریور ماه  1397خواهد بود.
 -27سربرگ و مهر فاکتورهای صادره به مشتری با نام ثبت شده و سردرب غرفه میبایست یکی باشد.
 -28استعمال دخانيات در سالنهای نمایشگاه اکيداً ممنوع است.
نام و نام خانوادگی



مسئول غرفه

مهر و امضاء
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-29درصورتی که بنا به موارد فنی غرفه متقاضی تا  %10متراژ تسویه شده افزایش و یا کاهش داشته باشد ما به التفاوت وجه غرفه (در زمان
برگزاری) به متقاضی پرداخت و یا دریافت خواهد گردید.
 -30کليه فاکتورهای صادره بایستی توسط ستاد برگزاری نمایشگاه تأیيد و مهر گردد .مشارکتکنندگان می بایست یک نسخه از فاکتورهای
صادره را به ستاد برگزاری ارائه نمایند.
 -31پرداخت اجاره بهای غرفه بصورت وجه نقدی و یا چک برای مشارکتکنندگان مقدور نيست و صرفاً وجه مذکور به صورت فيش واریزی به
حساب معرفی شده در فرم ثبتنام واریز گردد.
 -32در صورت تشخيص بازرسان اتحادیه مبنی به عدم کيفيت مطلوب کاال ،مشارکتکننده ملزم به جمعآوری کاالی مربوطه از نمایشگاه میباشد.
 -33مشارکتکننده میبایست جزئيات کامل مواد تشکيلدهنده کاال را از نظر پارچه ،رنگ ،چوب ،رزین و  . . .در فاکتور مربوطه اعالم نماید.
 -34ثبت نام و امضاء فرم شرکت در نمایشگاه به منزله اطالع و پذیرش کليه شرایط و مقررات نمایشگاه میباشد.
-35ثبتنام کننده ملزم به رعایت جدول زمانی نمایشگاه (جدول زیر)میباشد.
عنوان

تاریخ

شروع ثبت نام

97/02/15

حداکثر مهلت ثبت نام

97/03/15

تکميل مدارک و ارائه ضمانتنامه

97/03/30

تحویل کارت بازدید

97/04/10

تحویل غرفه

97/05/06

تحویل کارت شناسایی

97/05/08

اتمام زمان غرفه آرایی

ساعت  11صبح 97/05/09
پس از ساعت فوق اجازه ورود کاال به نمایشگاه داده
نخواهد شد

افتتاحيه

97/05/09

اختتاميه

97/05/12

تخليه

97/05/13

تذکر مهم  :در صورت انصراف از مشارکت در نمایشگاه وجوه دریافتی مسترد نخواهد شد.
نام و نام خانوادگی

مسئول غرفه

مهر و امضاء

خواهشمند است در صورت عدم تخلف در امور اجرایی مبلغ  20/000/000ميليون ریال مربوط به ضمانت اجرایی را به شماره کارت
 .....................................................................بنام  ..................................................واریز فرمایيد.
مهر و امضاء
آدرس :تهران -بلوار اشرفی اصفهانی – خيابان ناطق نوری – ساختمان شميم طبقه  3واحد 22
تلفن ( :داخلی 021 - 46016408 )117
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