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شرکت نمایشگاههای بینالمللی استـان اصفهان

Isfahankids 2017

زمینه فعالیت های مرتبط با این رویداد


اسباب بازی های فکری آموزشی



نرم افزارهای آموزشی و تفریحی و بازی های رایانه ای



محصوالت سیسمونی ،سرویس خواب نوزاد و کودک



انتشارات کودک و نوجوان ،کتب کمک آموزشی و لوارم



غذای کودک ،مکمل های غذایی ،رژیمی و تغذیه سالم



مراکز درمانی ،کلینیک ها و مشاوره



محصوالت و خدمات بهداشتی مادر و نوزاد



استدیوی تخصصی کودک

التحریر

هزینـه ثـبتنـام
فضای سرپوشیده به ازای هر مترمربع برابر 7730333ریال
 حداقل متراژ  21مترمربع و غرفهها مضربي از  21ميباشند.
 هزينههاي فوقالذكر با احتساب  %9ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.
شماره حساب شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان:
 98297311/72جام ملت شعبه خيابان فردوسي اصفهان و يا شماره كارت1932 – 0088 - 8337 - 1032 :
شـرایط ثـبتنـام


مشاركت در اين نمايشـگاه تابع شرايط و مقررات عمومي شركت نمايشگاههاي بينالمللي استان اصفهان مندرج در وب سايت
اين شركت ميباشد.لذا كليه مشاركت كنندگان عزيز قبل از هرگونه اقدام نسبت به ثبت نام بايستي كليه بندهاي آن را مطالعه
و تاييد نمايند.بديهي است ،اين شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم رعايت بندهاي آن را  ،عهده دار نمي باشد.
www.isfahanfair
ثبت نام از طريق سايت اختصاصي به آدرس  www.isfahankids.irصورت مي گيرد و ثبت نام اوليه به منزله ثبت نام
نهايي نبوده و منوط به بررسي مدارک و اسناد ارسالي و تاييد از سوي كارشناسان امور نمايشگاهي اين شركت مي باشد.



مسئوليت مندرجات ثبت شده در سامانه ثبت نام برعهده مديرعامل  /نماينده تام االختيار معرفي شده از سوي شركت بوده،
لذا هرگونه مغايرت ثبتي تا  12روز قبل از شروع نمايشگاه بايستي به اين شركت اعالم گردد.





ارائه مدارک مستند براي شركت هايي كه داراي نمايندگي از شركت هاي داخلي و خارجي مي باشند الزامي است.



جانمايي و واگذاري غرفه ها بر اساس تاييديه ستاد ثبت نام نمايشگاه صورت گرفته و پس از واريز وجه نهايي مي گردد .در غير
اين صورت اين شركت هيچ مسئوليتي در قبال تحويل غرفه نمي پذيرد .همچنين پس از آن جابه جايي غرفه ها به هيچ عنوان
امکان پذير نيست.



جانمايي واولويت واگذاري غرفه تابع شرايط و دستورالعمل داخلي شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان مي باشد



اعالم انصراف پس از ثبتنام و كمتر از يک ماه به شروع نمايشگاه ،پذيرفته نبوده و وجه واريزي مسترد نميگردد.



مطابق قانون ماليات هاي مستقيم ،شركت نماي شگاه هاي استان اصفهان ،ملزم به ارائه گزارشات در معامالت فصلي خود به اداره
دارايي مي باشد .لذا كليه متقاضيان در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي مکلف به ارائه مشخصات ثبتي خود به اين شركت مي
باشندو هرگونه تغيير در ثبت اين مشخصات بعد از ثبت در دفاتر شركت امکان پذير نيست.

ثبتنام از طریق سایت www.Isfahankids.irالزامی است
اصفهان  -خیابان  22بهمن  -خیابان عالمه امینی  -مقابل خیابان فردوس
شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان
کد پستی 7997128119 :فکس309-02132331 :

کارشناس برگزاری :آمنه شریفی

تلفن همراه31902102092 :

تلفن 02199130 :و  901داخلی 309-02130331

E-mail: sharifi@isfahanfair.com
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در صورت تمايل و يا الزام به انجام دكورسازي ،قبل از بستن قرارداد مجري ،تاييد حسن انجام كار وي از ستاد برگزاري الزامي
ميباشد در غير اين صورت امکان عدم مجوز فعاليت مجري مربوطه در نمايشگاه اصفهان وجود دارد ،همچنين ارسال طرح مورد
نظر حداقل  02روز پيش از افتتاح نمايشگاه جهت تاييد امـور فنـي به ايميل  mes@isfahanfair.comو يا تماس با
شماره تلفن  202-04020362الزامي است.
حداكثر ارتفاع مجاز براي انجام غرفهسازي  0/5متر ميباشد.
هر  21مترمربع تا سقف  0202220222ريال تحت پوشش بيمه آتشسوزي ،انفجار و صاعقه ميباشد.

مدارک مورد نیـاز جهت ثـبتنـام






تکميل و ارسال فرم درخواست مشاركت از طريق سايت www.isfahankids.ir
ارايه مدارک مستند در خصوص نوع فعاليت كه شامل موارد :پروانه نشر ،جواز كسب معتبر ،پروانه بهرهبرداري و يا مدارک ثبت
شركت هاي بازرگاني و تجاري از مراجع قانوني مرتبط ،داشتن قرارداد نمايندگي از شركتهاي توليدي  -بازرگاني ،معرفينامه
از اتحاديههاي صنفي مرتبط ،مدارک مستند پيرامون تائيدههاي محصوالت توليدي يا وارداتي،تاييديه محصول از معاونت غذا
و دارو
چنانچه فعاليت ارائه شده با نوع فعاليتي كه مدارک مستند در مورد آن ارائه نموده ايد مغايرت داشته باشد شركت نمايشگاه
اصفهان از ادامه فعاليت غرفه جلوگيري نموده و كليه عواقب و هزينه ها به عهده مشاركت كننده خواهد بود.
ارسال فيش بانکي وجه واريزي  -ارسال تصوير كارت ملي مديرعامل و يا كد اقتصادي شركت  -تکميل و ارسال فرم قوانين و
مقررات نمايشگاه.
مشاركت كنندگاني كه مبلغ  %0ماليات تکليفي هزينه غرفه خود را راسا واريز مي نمايند ،مي بايست هزينه غرفه را كامل
پرداخت نموده و بعد از ارسال اصل رسيد دارايي ،وجه مورد نظر به حساب آنها مسترد مي گردد.

امکانات غرفه ها در نمایشگاه
 غرفههاي سالن سرپوشيده :مجهز به پانلهاي اطراف ،روشنايي ،خروجي برق ،دو عدد صندلي ،يک عدد ميز و نوشته سردرب.
خدمات نمایشگاهی


اجاره اقالم  ،تجهيزات و خدمات اجرايي غرفه خانم توكلي  202-04025104و  2920-2094020و يا سايت www.tne.ir



رزرواسيون هتل؛ خانم صحراگردي  202-04022202و  2920-2094023و يا سايت www.tne.ir



تبليغات محيطي؛ شركت راشن  29210033201، 202601124401-01122441آقاي انصاري2920-3206530
www.rashgroup.ir
صداي نمايشگاه  29002452635و 29001900230



خدمات اجرايي؛ آقاي كريمي 2920-3062260




خدمات حمل و نقل و جرثقيل؛ آقاي رجايي2920-5502951



خدمات انبار؛ آقاي پيوندي 2920-3062266
ارائه هرگونه فعالیت های غیر مرتبط و همچنین فروش فیلم و کارتون و بازی های رایانه ای و نرم افزارهای غیرمجاز و
نامناسب برای کودک و نوجوان ممنوع می باشد.

ثبتنام از طریق سایت www.Isfahankids.irالزامی است
اصفهان  -خیابان  22بهمن  -خیابان عالمه امینی  -مقابل خیابان فردوس
شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان
کد پستی 7997128119 :فکس309-02132331 :

کارشناس برگزاری :آمنه شریفی

تلفن همراه31902102092 :

تلفن 02199130 :و  901داخلی 309-02130331

E-mail: sharifi@isfahanfair.com

