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مشارکت کننده محترم  :بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در" بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمانمواردي را جهت برگزاري هر چه بهتر و منظمتر این
نمایشگاه و همكاري متقابل ذیال عنوان و تاكيد میگردد :
 -1غرفهها از تاريخ24مهرماه  96در ساعت 12:00در محل برگزاري نمايشگاهها ،واقع در پل شهرستان ،آماده واگذاري ميباشد.
 -2غرفه داران در بددو ورود بده نمايشدگاه و قادل از تحويدل و ن ددمان غرفده ،نمداج بده مراترده بده دفتدر ممدمول سدا

و ت م دل

فرمهاي تحويل غرفه اقدام نمايند .در صورت غرفه سازی شبانه روزی هماهنگی با مسئول سالن الزامی است.
 -3از مشارکت کنندگانی که تمایل به غرفه سازی دارند ،خواهشمند است نسبت به ارائه و ارسال طرح مورد نظر حداقل 20روز قبل از برگزاری نمایشگگاه و همچنگین
معرفی شرکت یا پیمانکار غرفه سازی اقدام نمایند .شایان ذکر است طرح پیشنهادی باید به تایید کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده و همچنین فرم مربوطه
نیز باید ممهور به مهر نظام مهندسی گردد.

جهت هماهنگی و ارسال طرح ميبایست با كارشناس امور اجرایی آقاي یوسف زاده تماس حاصل نمایي د.اطالعات تم اس ایش ان ب ه ای ن ش رح مدي باشدد:
تلفکس -03136303840:تلفن همراه -09134211969 :تلگرام  -09135603240ایمیل( mes@isfahanfair.com:جهت ارسال طرح غرفه سازی)

**بدیهی است هرگونه عملیات برش کاری چوب و جوش کاری فلزات در سالن های نمایشگاه ممنوع می باشد**

 -4ساعج بازديد از نمايشگاه از ساعت  00:16تا 22:00مي باشد و مممو

غرفه موظفند  30دق قه قال از شروع بازديد از نمايشگاه در محل

حاضر و تا پايان وقج نمايشگاه و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
مس يو ين نمایش گاه پلم ي م یگ ردد و  30دقيق ه قب ل از س اعت
 -5بع د از اتم ام س اعات ك ار نمایش گاه در س ا نها توس
ا حض ور مس يو ين رف هه ا در س اعت
ش روم نمایش گاه ب ا حض ور مس يو ين نمایش گاه در س ا نها ف ل پلم ي میگ ردد.
مقرر ا زامی است در ير این صورت هيچگونه مسيو يتی متوجه شركت نمایشگاهها نمیباشد.
 -6نصب كارت شناسایی ارایه شده مخصوص رفهداران در ساعات كار و زمان ورود به نمایشگاه ا زامی است.
ضمنا ورود اطالعات غرفه داران(مدیران و کارمندان حاضر در غرفه) قبل از برگزاری نمایشگاه در سامانه ثبت نام نمایشگاه الزامی می باشد.
در صورت عدم درج اطالعات غرفه داران از تحویل کارت غرفه داری معذوریم.

 -7ورود به پاركينگ نمایشگاه صرفا ًبا كارت پاركينگ امكان پ یر بوده وكارت رفه داري جهت ورود فاقد ارزش می باشد.
به هر شرکت(مشارکت کننده) یک عدد کارت پارکینگ تعلق می گیرد و این کارت صرفا جهت ورود یک دستگاه خودرو می باشد.

 -8مسئوليت حفظ و حراست از اموال غرفهها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود.
 -9غرفهداران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچوب فعاليتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -10حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی  3/5متر میباشد.

 -11رفهدارانی كه از وسایل سمعی و بصري استفاده مینمایند ملزم به رعایت صداي وسيله صوتی درحد رفه خود میباشند.
 -12رف هداران ح ب چس باندن پوس تر و كات ا وگ ب ه دی وار نمایش گاه ب ا اس تفاده از هرگون ه م واد چس بی را ندارن د
در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خسارت وارد شده میباشند.
 -13استعمال دخانيات در محي نمایشگاه اكيدا ممنوم میباشد.
 -14نظاف ت نمایش گاه ه ر روز برعه ده برگزاركنن ده ب وده و در ص ورتیكه پرس نل خ دمات از نظاف ت رف هاي خ ودداري و ی ا
سهلانگاري نمودند مراتب را فورا با ذكر تاریخ به مسيول سا ن اعالم دارند.
 -15ب ا عنای ت ب ه اینك ه بع د از س اعت مق رر در پای ان ه ر روز ب ر س ا نها قط م م یگ ردد مزم اس ت قب ل از زم ان م كور نس بت
به خاموش نمودن كليه وسایل برقی مورد استفاده در رفه اقدام نمایيد.
نام و نام خانوادگی  -مهر شرکت-امضا-تاریخ
............................................................................................................................................................................................. ..............
**********این قسمت تکمیل گردد***********
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 -16غرفه هاي نمايشگاه تا سقف 100.000.000ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه می باشد و مشاركت كنندگان در صورت نياز ب ه
افزایش پوشش بيمه رفه هاي خود می توانند به نمایندگی هاي بيمه ایران مراجعه فرمایند.
 -17رفهداران در طول زمان برگزاري نمایشگاه ملزم به رعایت موازین و شيونات اسالمی و همكاري با مامورین ذیرب مستقر در نمایشگاه میباشند .همچنين خ واهران موففن د
حجا كامل اسالمی شامل مانتو و مقنعه (پوشاندن تمام بدن به جز قرص صورت و دستها تا مچ عدم استفاده از زیورآمت و آرایش فاهري در انظار عمومی و كوت اه و چس بان
نبودن پوشش و مانتو) را به طور كامل در طول ساعات برگزاري نمایشگاه رعایت نمایند و برادران از استفاده كراوات در نمایشگاه خودداري نمایند.
 -18رفهداران مجاز به ورود كام در طول زمان برگزاري نخواهند بود.
 -19استفاده ازپرژكتورهاي قلمی  500وات در رفه هاي نمایشگاه ممنوم بوده وصرفاً پرژكتورهاي  LEDومتال مجازمی باشد.
 -20خروج کاال و تخلیه صرفاً ساعت8:30روز1آبان ماه  96می باشد و حداکثر تا ساعت 20:00همان روز امکان پذیر است وشرکت کنندگان مجاز به تخلیه و جمع آوری
کاالهای خود درشب آخر نمایشگاه نمی باشند .

-21مشاركت كنندگانی كه از دكور پيش ساخته( رفه سازي) استفاده می نمایند موفف به نصب یل پالک بر روي سازه خود می باشند به نحوي ك ه در مع رض دی د ب وده و
شامل نام رفه نام برند و شماره رفه به صورت كامالً واضح باشد.ضمنا ً رفه دارانی كه از دكور نمایشگاهی استفاده می نمایند ملزم به نصب كليد محافظ ج ان در رف ه ه اي
خود می باشند و در صورت عدم نصب از تحویل بر نمایشگاه به رفه خودداري بعمل خواهد آمد و مسيو يت هرگونه حوادث ناشی از عدم نصب این كلي د ب ه عه ده رف ه دارن
خواهد بود.
 -22كليه مشاركت كنندگانی كه از اسپيس فریم یا سایر سازه هاي فلزي استفاده می نمایند مزم است نسبت به رعایت اصول ایمنی(عدم اتصال سيم ب ر ب ه بدن ه رفه اتص ال
سيم ارت و نصب كليد محافظ جان) در رفه هاي خ ود اقدام نمایند.ضمناً در صورت عدم رعایت اصول ایمنی مسيو يت حوادث ناشی از آن به عهده رفه دار خواهدبود
 -23رفه داران در صورت عدم رعایت حریم راهروهاي نمایشگاه درزمان برگزاري نمایشگاه مشمول به پرداخت جریمه خواهند شد.
-24انجام هر گونه تبليغات اعم از دیداري و شنيداري و شعارهاي تبليغاتی در حين برپائی نمایشگاه توس مشاركت كننده با ارائه مدارک و مستندات مزم امكانپ یر خواهد ب ود
.
 -25رفه دارانی كه اقالم جرثقيلی دارند موففند درساعت او يه تحویل رفه درنمایشگاه حاضر باشند.
-26كليه مسيو يت هاي ایمنی مدنی وكيفري وسایل و تجهيزات داخل رفه در زمان برگزاري نمایشگاه و حوادث ایجاد شده ناشی ازاین تجهيزات بعهده رفه دار می باشد .
 -27تكميل و ممهور نمودن فرم خروج كام و تایيد تسویه حسا توس كارشناس ستاد برگزاري شركت تعاونی نمایشگاه و همچنين مدیر اموراجرایی
(یا نماینده آن )جهت خروج كامي كامي رفه ا زامی است.
 -28در صورتیكه رفه سازان بعد از اتمام نمایشگاه و در زمان اعالم شده نسبت به جممآوري رفه و تخليه فضاي اشغال شده اقدام ننمایند مدیر امور اجرایی و فرهنگ ی رسس اً
نسبت به دستور جممآوري رفه اقدام و هرگونه اعتراض در این خصوص پ یرفته نميشود.
-29مشاركت كنندگانی كه درخواست استفاده از بر  3فاز در ایام نمایشگاه را دارند باید  10روز قبل شروم نمایشگاه درخواس ت خ ود در ای ن زمين ه را ب ه ص ورت مكت و ب ه
مسيو ين سا ن ها تحویل نمایند(در ير این صورت مسيو يت عدم واگ اري بر  3فاز به عهده این شركت نمی باشد)
 -30نصب هر گونه قفسه ویترین و چيدمان كام و محصومت در رفه ها باید با نظر مسيول ایمنی سا نها انجام شود.
-31شرکت هایی که خودساز غرفه سازی انجام میدهند شامل شرایط ویژه ای هستند که باید حداقل  20روز قبل از برگزاری نمایشگاه با مسئول امور اجرایی و فنی سالن ها  ،هماهنگی و تماس
حاصل فرمایند در غیر این صورت از تحویل و امکان اجرای غرفه سازی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
-32کلیه مشارکت کنندگان در نمایشگاه موظف به ارائه گواهینامه استاندارد اجباری خود در هنگام ثبت نام در سایت این شرکت می باشند.همچنین به همراه داشتن گواهینامه مذکور در ایام
نمایشگاه در غرفه الزامی می باشد.
* با توجه به لزوم ثبت کدملی افراد متقاضی برای دریافت سرویس اینترنت در زمان برگزاری نمایشگاه ها و ارائه به سازمان تنظیم مقررات رادیویی  ،کدملی مدیرعامل شرکت بگه سگازمان
تنظیم مقررات رادیویی ،اعالم می گردد*.

محمد حسن خدیور
مدیر امور اجرایی

اينجانب

با آگااي

مديرعامل  /نماينده تاماالختيار شركت

مطالب فوقالذكر(مندرج در 2برگ) ،اين فرم را امضا نموده و مسئوليت رعايت مفاد اين شرايط و مقررات ب عهده اينجانب م

با

باشد.

امضاء-مهر شركت-تاريخ
**********این قسمت تکمیل گردد***********
**خواهشمند است پس از تکمیل قسمت مشخص شده در  2برگ فرم ،نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق شماره فاکس  031-36303840اقدام فرمائید.
****در صورت عدم ارسال این فرم تا قبل از برگزاری نمایشگاه ،امور اجرایی از تحویل دادن غرفه ها در روز تحویل غرفه معذور می باشد.

