دهمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور،پله
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان
اصفهان

برقی،صنایع و تجهیزات وابسته

شماره سند :

ISF.ED.F09.00

تاریخ بازنگری :

 22لغایت  25آبان ماه 96

1392/02/14

صفحه  1از 2

دهمین نمااگشیه اختصاصی آسانسور،پله ربقی،صناعی و تجهیزات واب تهس

شماره ثبت 9922 :

فراخوان دعوت هب:

شماره اقتصادی 411176541343:

ثبت نام فقط از طریق سایت

www.isfahanlift.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 صورت مي گيرد.
در صورت انصراف کتبي تا يکماه قبل از شروع نمايشگاه پس از تاييد ستاد برگزاري 10،درصد وجه پرداختي مسترد ميگردد و در صورت انصراف کمتر از
يکماه قبل از افتتاح نمايشگاه هيچ وجهي به مشارکت کننده مسترد نميگردد.
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 امکان پذير نيست.
در صورت تمايل به انجام غرفه سازي در نماي شگاه ،تاييد طرح غرفه قبل از اجرا تو سط کار شناس فني نماي شگاه اجباري مي با شد لذا ار سال طرح غرفه
مورد نظر حداقل  10روز کاري پيش از افتتاح نمايشگاه جهت تاييد امور فني به شماره  09135603240الزامي است.
درصورت نياز به اقالم ،امکانات و خدمات اضافه به سايت  www.tne.irمراجه فرماييد.
هر  12مترمربع تا سقف  70/000/000ريال  ،تحت پوشش بيمه آتش سوزي ،انفجار و صاعقه مي باشد .
حداکثر ارتفاع مجاز جهت انجام غرفه سازي با رعايت استانداردهاي الزم و تأييد پالن غرفه سازي توسط واحد اجرايي 3/5 ،متر مي باشد .
کليه اطالعات مورد نياز در سايت

www.isfahanlift.ir

 تکميل و ارسال فرم درخواست مشارکت و همچنين ثبتنام اينترنتي از طريق سايت www.isfahanlift.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.
(با احتساب  9درصد ارزش افزوده)
فضای داخل سالن شركت های داخلي

فضای باز شركت های داخلي

غرفه معمولي
)(B

غرفه ویژه جزیره
)(A

 1200000ریال

 1300000ریال

 600000ریال ) هر متر مربع)

شماره حساب شركت نمایشگاههای بينالمللي استان اصفهان

جام ملت شعبه خيابان فردوسي:

فضای داخل سالن شركت های خارجي

 120یورو ) هر متر مربع)

شماره کارت ملت:

فضای باز شركت های خارجي

 80یورو ) هر متر مربع)

شماره شبا:

17258066/84
6104 – 3377 - 7008 - 6302

IR620120000000001725806684

 غرفه هاي سالن سرپوشيده :مجهز به پانلهاي اطراف  ،روشنايي  ،خروجي برق ،موکت ،دو عدد صندلي،يك عدد ميز و نوشته سردر به ازاي هر متر مربع برابر
ميگردند.
* غرفه های معمولي و ویژه با توجه به موقعيت در پالن مشخص
 ............ريال (حداقل متراژ  12متر مربع و غرفه ها مضربي از  3مي باشند).
از .دریافت پيش فاكتور،طي فيش واریزی به نام شركت نمایشگاه های بين المللي استان اصفهان و تسویه .
...................پس
برابركل هزینه)
درصد
صورت
هاي به
پرداخت:
ريال
الحساب(50مربع
عليازاي هر متر
باز به
فضاي
شرایط غرفه

نمایشگاه.
شروع
به
مانده
روز
15
تا
غرفه
اجاره
 .حساب
 هزينه هاي فوق الذکر با احتساب  %5ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده است .
 شماره حساب 8077125/81 :جام ملت به نام شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان .
دفتر مركزی :اصفهان -خيابان عالمه اميني – روبه روی خ فردوس -كد پستي  8158947961ایميلsaniei@isfahanfair.com :
تلفن0313 – 2614642 :و 0313-2603006فاكس0313 – 2602006 :

مسئول پروژه :مهندس صنیعی 09134632318

دهمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور،پله
برقی،صنایع و تجهیزات وابسته

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان
اصفهان

شماره سند :

ISF.ED.F09.00

تاریخ بازنگری :

 22لغایت  25آبان ماه 96

1392/02/14

صفحه  2از 2
شماره ثبت 9922 :
شماره اقتصادی 411176541343:

آسانسور و پله برقي

لوازم و قطعات جانبي(ريل،موتور).... ،

تابلو هاي فرمان
طراحي  ،نصب  ،فروش و راه اندازي آسانسور و پله برقي

مجالت و نشريات تخصصي

درب و کابين آسانسور

:
.

طراحي و ساخت انواع باالبرها
انجمن ها و تشکل ها و مراکز علمي و تحقيقاتي

غرفه هاي سالن سرپوشيده مجهز به پانلهاي اطراف ،روشنايي،خروجي برق،به ازاي هر  12متر مربع دو عددصندلي و يك

عدد ميز،کتيبه سردرب و درج نام شرکت در کتاب نمايشگاه

شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان براي معرفي کليه غرفه داران مشارکت کننده در نمايشگاه از يك ماه قبل از شروع نمايشگاه فرآيند طراحي کتاب
نمايشگاه را آغاز خواهد نمود،لذا براي درج اطالعات تخصصي و قرار گرفتن در کتاب نمايشگاه ثبت قسمت اطالعات تکميلي الزامي ميباشد.
در صورتي که در دوره هاي قبل حضور نداشته ايد و تمايل به ثبت نام اوليه از طريق کارشناسان را داريد ميتوانيد قسمت زير را تماما تکميل و به همراه تصوير .
 .کد ملي و يا کد اقتصادي به شماره  09137114359ارسال فرماييد.
اطالعات شرکت متقاضی
نام شرکت:
شماره همراه:

شماره ثابت:

وب سایت:

نمابر:
ایمیل(اجباری):

زمینه فعالیت:
نام مدیر عامل:

متراژ مورد نیاز:

کد پستی:

آدرس شرکت:
مهر و امضا شرکت متقاضی

تاریخ :

دفتر مركزی :اصفهان -خيابان عالمه اميني – روبه روی خ فردوس -كد پستي  8158947961ایميلsaniei@isfahanfair.com :
تلفن0313 – 2614642 :و 0313-2603006فاكس0313 – 2602006 :

مسئول پروژه :مهندس صنیعی 09134632318

