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مشارکت کننده محترم  :نهمین نمایشگاه اختصاصی مبلمان شهری

باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " نهمین نمایشگاه اختصاصی مبلمان شهری"مواردي را جهت برگزاري هر چه بهتر و منظمتر
اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها از تاريخ 5شهریورماه  97در ساعت14:30در محل برگزاري نمايشگاهها ،واقع در پل شهرستان ،آماده واگذاري ميباشد.
 -2غرفه داران در بددو ورود بده نمايشدگاه و قادل از تحويدل و چيددمان غرفده ،نمدات بده مراجرده بده دفتدر ممد و سدا ن و تكميدل
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 نمایشگاه و همچنین 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 هماهنگي و ارسا طرح مياايمت با كارشناس امور اجرايي آقای یوسف زاده تماس حاصل نماييد.اطالعات تماس ايشان به اين شدرح
مي باشد :تلفکس -03136303840:تلفن همراه  - 09134211969 :ایمیل( 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**

 -4ساعت بازديد از نمايشگاه از ساعت 00:16تا 22:00مي باشد و مم و ين غرفه موظفند  30دقيقه قال از شروع بازديد از نمايشگاه در محدل
حاضر و تا پايان وقت نمايشگاه و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -5برددد از اتمددام سدداعات كددار نمايشددگاه ،در سددا نها توس د مم د و ين نمايشددگاه پلمددم مدديگددردد و  30دقيقدده قاددل از سدداعت
شددروع نمايشددگاه بددا حضددور مم د و ين نمايشددگاه در سددا نها فددپ پلمددم ميگددردد .ددذا حضددور مم د و ين غرفددههددا در سدداعت
مقرر ا زامي است ،در غير اين صورت هيچگونه مم و يتي متوجه شركت نمايشگاهها نميباشد.
 -6نصب

كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفه داران در ساعات كار و زمان ورود بده نمايشدگاه ا زامدي اسدت.ضممنا ورود اطععمات غرفمه

داران(مدیران و کارمندان حاضر در غرفه) قبل از برگزاری نمایشگاه در سامانه ثبت نام نمایشگاه الزامی می باشد.
در صورت عدم درج اطععات غرفه دارن از تحویل کارت غرفه داری معذوریم.

 -7ورود به پاركينگ نمايشگاه صرفا ًبا كارت پاركينگ امكان پذير بوده وكارت غرفه داري جهت ورود فاقد ارزش مي باشد.
به هر شرکت(مشارکت کننده) یک عدد کارت پارکینگ تعلق می گیرد و این کارت صرفا جهت ورود یک دستگاه خودرو می باشد.
 -8مم و يت حفظ و حراست از اموا غرفهها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود .و همچنين حفاظت و مراقبت از اموال شخصیي از قبيی
دوربين ،لپ تاپ ،تبلت ،تلفن همراه ،وجه نقد ،اسناد و مدارک ،كيف دستي و..در طول برگزاري نمايشگاه برعهده خود افراد بوده و از قرار دادن آن ها در كانترهاجداخودداري
به عم آوريد.

 -9غرفهداران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچو فرا يتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -10حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی  3/5متر میباشد.
 -11غرفهداراني كه از وسايل سمري و بصري استفاده مينمايند ملزم به رعايت صداي وسيله صوتي درحد غرفه خود ميباشند.
-12غرفددددهداران حددددب چمددددااندن پوسددددتر و كاتددددا وگ بدددده ديددددوار نمايشددددگاه بددددا اسددددتفاده از هرگوندددده مددددواد چمدددداي را ندارنددددد
در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خمارت وارد شده ميباشند.

 -13نگهداري و استفاده از وساي قاب اشتعال از قبي  :هيتر،سيگار ،گاز پيک نيک ،شمع و چراغ و ابزار هاي آتش افروز در داخ غرفه اكيدا ممنوع اسیت

همچنين استرما دخانيات در محي نمايشگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
 -14نظافددددت نمايشددددگاه هددددر روز برعهددددده برگزاركننددددده بددددوده و در صددددورتيكه پرسددددنل خدددددمات از نظافددددت غرفددددهاي خددددودداري و يددددا
سهلانگاري نمودند مراتب را فورا با ذكر تاريخ به مم و سا ن اعالم دارند( .به استثناء غرفه هایی که غرفه سازی داشته اند)
 -15بدددا عنايدددت بددده اينكددده بردددد از سددداعت مقدددرر در پايدددان هدددر روز بدددر سدددا نها قطدددع مددديگدددردد الزم اسدددت قادددل از زمدددان مدددذكور نمدددات
به خاموش نمودن كليه وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد.
-16حفاظت غرف ه ها در فضاي باز بيرون از سالن ها به عهده خود غرفه داران مي باشد مگر اينکه هماهنگي هاي الزم پيرامون آن ها قبال از طريق تنظيم فرم هاي
حراستي (حفاظت فيزيکي نمايشگاه )صورت گرفته باشد.
-17غرفه داران بايد از انجام هر عملي كه موجب بي نظمي در محيط نمايشگاه شود پرهيز نمايند.

نام و نام خانوادگی  -مهر شرکت-امضا-تاریخ

............................................................................................................................................................................................. ..............
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 -18غرفه هاي نمایشگاه تا سقف 80.000.000ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه می باشد و مشارکت کنندداا

در صدور

نیدا بد

افزایش پوشش بیم غرف های خود می توانند ب نمایندای های بیم ایرا مراجع فرمایند.
 -19غرفهداران در طول زمان برگزاري نمايشگاه ملزم به رعايت موازين و شئونات اسالمي و همكاري با مامورين ذيربط مستقر در نمايشگاه ميباشند .همچنين خوواهران موفننود

حجاب کامل اسالمی شامل مانتو و مقنع (پوشاند تمام بد ب جز قرص صور و دستها تا مچ ،عدم استفاده ا یورآال و آرایش ظاهری در انظار عمومی و
کوتاه و چسبا نبود پوشش و مانتو) را ب طور کامل در طول ساعا برازاری نمایشگاه رعایت نمایند و بدرادرا ا اسدتفاده کدراوا در نمایشدگاه خدودداری
نمایند.
 -20غرف دارا مجا ب ورود کاال در طول ما برازاری نخواهند بود.
 -21استفاده ا پرژکتورهای قلمی  500وا در غرف های نمایشگاه ممنوع بوده وصرفاً پرژکتورهای  LEDومتال مجا می باشد.
 -22خروج کاال و تخلیه صرفاً ساعت8:30روز11شهریور ماه  97می باشد و حداکثر تا ساعت 20:00همان روز امکان پذیر است وشرکت کنندگان مجاز به تخلیه و جمع آوری کاالهعای خعود
درشب آخر نمایشگاه نمی باشند و در صورت عدم حضور در ساعت اععم شده صبح شرکت نمایشگاه ها هیچ گونه مسئولیتی را در این خصوص به عهده نمی گیرد.

-23مشارکت کننداانی ک ا دکور پیش ساخت (غرف سا ی) استفاده می نمایند  ،موظف ب نصب یک پالک بر روی سا ه خود می باشند ب نحوی ک در معرض دید بوده و
شامل نام غرف  ،نام برند و شماره غرف ب صور کامالً واضح باشد .ضمنا ً غرف دارانی ک ا دکور نمایشگاهی استفاده می نمایند ملزم ب نصب کلید محافظ جا در غرف های
خود می باشند و در صور عدم نصب ا تحویل برق نمایشگاه ب غرف خودداری بعمل خواهد آمد و مسئولیت هراون حوادث ناشی ا عدم نصب این کلید ب عهده غرف دار
خواهد بود.
 -24کلی مشارکت کننداانی ک ا اسپیس فریم یا سایر سا ه های فلزی استفاده می نمایند ال م است نسبت ب رعایت اصول ایمنی(عدم اتصال سیم برق ب بدن غرف ،اتصال
سیم ار و نصب کلید محافظ جا ) در غر ف های خود اقدام نمایند.ضمن ًا در صور عدم رعایت اصول ایمنی مسئولیت حوادث ناشی ا آ ب عهده غرف دار خواهدبود
 -25غرف دارا در صور عدم رعایت حریم راهروهای نمایشگاه در ما برازاری نمایشگاه مشمول ب پرداخت جریم خواهند شد.
-26انجام هر اون تبلیغا اعم ا دیداری و شنیداری و شعارهای تبلیغاتی در حین برپائی نمایشگاه توسط مشارکت کننده با ارائ مدارک و مستندا ال م  ،امکانپذیر خواهد بود
-27غرفه دارانی که اقعم جرثقیلی دارند موظفند درساعت اولیه تحویل غرفه درنمایشگاه حاضر باشند.

-28کلی مسئولیت های ایمنی،مدنی وکیفری وسایل و تجهیزا داخل غرف در ما برازاری نمایشگاه و حوادث ایجاد شده ناشی ا این تجهیزا بعهده غرف دار می باشد .
 -29تکمیل و ممهور نمود فرم خروج کاال و تایید تسوی حساب توسط کارشناس ستاد برازاری،شرکت تعاونی نمایشدگاه و همچندین ریدیس اجرایدی و(یدا نمایندده آ )جهدت
خروج کاالی کاالی غرف الزامی است.
 -30در صدددددورتیک غرفددددد سدددددا ا بعدددددد ا اتمدددددام نمایشدددددگاه و در مدددددا اعدددددالم شدددددده نسدددددبت بددددد جمددددد آوری غرفددددد و تخلیددددد
فضای اشغال شده اقدام ننمایند ،رییس اجرایی رأساً نسبت ب دستور جم آوری غرف اقدام و هراون اعتراض در این خصوص پذیرفت نمیشود.
-31مشارکت کننداانی ک درخواست استفاده ا برق  3فا در ایام نمایشگاه را دارند باید  10رو قبل شروع نمایشگاه درخواسدت خدود در ایدن میند را بد صدور مکتدوب بد
مسئولین سالن ها تحویل نمایند(در غیر این صور مسئولیت عدم وااذاری برق  3فا ب عهده این شرکت نمی باشد)
 -32نصب هر اون قفس  ،ویترین و چیدما کاال و محصوال در غرف ها باید با نظر مسئول ایمنی سالنها انجام شود.
*جهت دریافت سرویس اینترنت در زمان برگزاری نمایشگاه ها الزم است کدملی مدیرعامل شرکت به مسئول مربوطه ارائه گردد.
* 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 باشدو در صورتی که در هر زمان مشخص شود که گواهینامه مذکور توسط مشارکت کننده احراز نشده است ،ستاد برگزاری مجاز خواهد بود نسبت
به جلوگیری از ادامه فعالیت و حتی پلمپ غرفه مذکور اقدام نماید.
*کلیه مشارکت کنندگان موظفند برای تسهیل حضور و بازدید کلیه اقشار بازدید کننده از این نمایشگاه علی الخصوص جامعه معلولین و جانبازان  ،در طرح غرفه سازی خود پیش بینی اجرای
رمپ مناسب با شیب کوتاه در ورودی فضای تحت اختیار خود را داشته باشند*.

سروش صیدال پور
رییس 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 و از تحویل دادن غرفه ها در روز تحویل غرفه معذور می باشد.

