فرم اطالعرسانی نوزدهمین نمایش گاه کودک و نوجوان

شماره سند:
تاریخ بازنگری:

 7ات  10شهریورماه 1397

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
استـان اصفهان

ISF.ED.F09.00
1392/02/14

صفحه  1از 2

زمینه فعالیتهای مرتبط با این رویداد
)1

اسباب بازیهای فکری ،محصوالت فرهنگی ،سرگرمیهای علمی و کمک آموزشی

)2

انتشارات کودک و نوجوان ،کتب کمک آموزشی

)3

وسایل و تجهیزات مرتبط با مدرسه و لوازم التحریر

)4

محصوالت سیسمونی  ،لوازم و دکوراسیون اتاق کودک و نوجوان

)5

نرم افزارهای آموزشی ،تفریحی و بازیهای رایانهای

)6

مدارس ،مهدکودکها ،مراکز فرهنگی ،آموزشی ،علمی و خدماتی مرتبط

)7

بانکها ،مراکز درمانی ،کلینیکها و مشاوره

هزینـه ثـبتنـام


فضای سرپوشیده به ازای هر متر مربع برابر  850.000ریال



به هزینهی فوقالذکر  %9مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود.



حداقل متراژ  12مترمربع و غرفهها مضربی از  12میباشند.
شماره حساب شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان:
 17258066/84جام ملت شعبه خیابان فردوسی اصفهان و یا شماره کارت6104 – 3377 - 7008 - 6302 :

شـرایط ثـبتنـام


مشارکت در این نمایشـگاه تابع شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان مندرج در وب سایت این شرکت
میباشد .لذا کلیه مشارکت کنندگان عزیز قبل از هرگونه اقدام نسبت به ثبت نام بایستی کلیه بندهای آن را مطالعه و تایید نمایند .بدیهی
است ،این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم رعایت بندهای آن را ،عهده دار نمی باشدwww.isfahanfair .



ثبت نام از طریق سایت اختصاصی به آدرس  www.isfahankids.irصورت می گیرد و ثبت نام اولیه به منزله ثبت نام نهایی نبوده و
منوط به بررسی مدارک و اسناد ارسالی و تایید از سوی کارشناسان امور نمایشگاهی این شرکت می باشد.



مسئولیت مندرجات ثبت شده در سامانه ثبت نام برعهده مدیرعامل  /نماینده تام االختیار معرفی شده از سوی شرکت بوده ،لذا هرگونه
مغایرت ثبتی تا  20روز قبل از شروع نمایشگاه بایستی به این شرکت اعالم گردد.




ارائه مدارک مستند برای شرکت هایی که دارای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی می باشند الزامی است.
جانمایی و واگذاری غرفه ها بر اساس تاییدیه ستاد ثبت نام نمایشگاه صورت گرفته و پس از واریز وجه نهایی می گردد .در غیر این صورت
این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال تحویل غرفه نمی پذیرد .همچنین پس از آن جابه جایی غرفه ها به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.



جانمایی واولویت واگذاری غرفه تابع شرایط و دستورالعمل داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان می باشد.



اعالم انصراف پس از ثبتنام و کمتر از یک ماه به شروع نمایشگاه ،پذیرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نمیگردد.



مطابق قانون مالیات های مستقیم ،شرکت نمایشگاه های استان اصفهان ،ملزم به ارائه گزارشات در معامالت فصلی خود به اداره دارایی
میباشد .لذا کلیه متقاضیان در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ارائه مشخصات ثبتی خود به این شرکت می باشندو هرگونه تغییر در
ثبت این مشخصات بعد از ثبت در دفاتر شرکت امکان پذیر نیست.
ثبتنام از طریق سایت www.Isfahankids.irالزامی است

اصفهان  -خیابان  22بهمن  -خیابان عالمه امینی  -مقابل خیابان فردوس
شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان
کد پستی 8158947961 :فکس 031-32602006 :تلفن031-32603006 :

کارشناس برگزاری :فرزانه صنمی
تلفن همراه09134632316 :

تلفن031-32606604 :

E-mail: sanami@isfahanfair.com
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در صورت تمایل و یا الزام به انجام دکورسازی ،قبل از بستن قرارداد مجری ،تایید حسن انجام کار وی از ستاد برگزاری الزامی میباشد ،در
غیر این صورت امکان عدم مجوز فعالیت مجری مربوطه در نمایشگاه اصفهان وجود دارد ،همچنین ارسال طرح مورد نظر حداقل  30روز
پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امـور فنـی به ایمیل  mes@isfahanfair.comو یا تماس با شماره تلفن  031-36303840الزامی
است.



حداکثر ارتفاع مجاز برای انجام غرفهسازی  3/5متر میباشد.



هر  12مترمربع تا سقف  70.000.000ریال تحت پوشش بیمه آتشسوزی ،انفجار و صاعقه میباشد.

مدارک مورد نیـاز جهت ثـبتنـام



تکمیل و ارسال فرم درخواست مشارکت از طریق سایت www.isfahankids.ir
ارایه مدارک مستند در خصوص نوع فعالیت که شامل موارد :پروانه نشر ،جواز کسب معتبر ،پروانه بهرهبرداری و یا مدارک ثبت شرکتهای
بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط ،داشتن قرارداد نمایندگی از شرکتهای تولیدی  -بازرگانی ،معرفینامه از اتحادیههای صنفی
مرتبط ،مدارک مستند پیرامون تاییدیههای محصوالت تولیدی یا وارداتی،تاییدیه محصول از معاونت غذا و دارو
چنانچه فعالیت ارائه شده با نوع فعالیتی که مدارک مستند در مورد آن ارائه نموده اید مغایرت داشته باشد شرکت نمایشگاه اصفهان از ادامه



فعالیت غرفه جلوگیری نموده و کلیه عواقب و هزینه ها به عهده مشارکت کننده خواهد بود.
ارسال فیش بانکی وجه واریزی  -ارسال تصویر کارت ملی مدیرعامل و یا کد اقتصادی شرکت  -تکمیل و ارسال فرم قوانین و مقررات
نمایشگاه.

امکانات غرفه ها در نمایشگاه


غرفههای سالن سرپوشیده :مجهز به پانلهای اطراف ،روشنایی ،نوشته سردرب و خروجی برق.

خدمات نمایشگاهی




اجاره اقالم  ،تجهیزات و خدمات اجرایی غرفه خانم توکلی 0913-0796307
رزرواسیون هتل؛ 0913-0796308
تبلیغات محیطی؛ شرکت آوازه گستر آرین ،آقای بهشتی 09130069600



صدای نمایشگاه  09370651485و 09372973183



خدمات اجرایی؛ آقای کریمی 0913-8340143



خدمات حمل و نقل و جرثقیل؛ آقای رجایی0913-5570952



خدمات انبار؛ آقای پیوندی 0913-8340144



تبلیغات داخلی :آقای نصر 09129476390



کتاب نمایشگاه :آقای راعی 09138760260
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