دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
نساجی  26-29بهمن ماه 1396

شماره سند ISF.ED.F09.00:
تاریخ بازنگری :

1392/02/14

صفحه  1از 1

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

 مشارکت در اين نمايشگاه تابع شرايط و مقررات عمومی شرکت نمايشگاههاي بينالمللی استان اصفهان مندرج در وب سايت
اين شرکت  www.Isfahanfair.irمی باشد.
 ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله ثبت نام نهايی نبودهو فقط منوط به ثبت نام از طريق سايت تخصصی
 www.isfahansitex.irو تاييد ستاد برگزاري می باشد ،بديهی است تحويل غرفه پس از واريز وجه و تسويه حساب قطعی
صورت می پذيرد .
 تاييد ثبت نام مشارکت کننده و جانمايی غرفه ها به عهده

می باشد.

 تحويل غرفه پس از واريز وجه و تسويه حساب قطعی صورت می پذيرد.
 در صورت ان صراف از نماي شگاه تا يک ماه مانده به تاريخ برگزاري نماي شگاه وجه ثبت نام به صورت کامل م سترد خواهد شد ،
در غير اين صورت ثبت نام قطعی به حساب خواهد آمد و در صورت انصراف نيز وجهی بازگشت داده نخواهد شد.
 حداکثر ارتفاع مجازجهت انجام غرفه سازي  3/5متر می باشد .
در صورت تمايل به انجام دکور سازي در نماي شگاه  ،تاًييد ح سن انجام کار م جري از ستاد برگزاري اجباري می با شد ضمن ًا ار سال
طرحغرفه سازيمورد نظر حداقل  30روز پيش از افتتاح نماي شگاه جهت تأييد امورفنی به شماره  031-36303840و به آدرس ايميل
 mes@isfahanfair.comالزامی ا ست .همچنين غرفه ساز صرفا با نامه معرفی م شارکت کنندگان اجازه تحويل غرفه و شروع به
کار در نمايشگاه را دارد .
در صورت تمایل به دریافت خدمات جانبی میتوانید به صورت زیر عمل نمایید.
 اجاره اقالم و تجهيزات و خدمات اجرايی غرفه  031- 36305236و 09130796307
 رزرواسيون هتل 031-36301070



تكميل ثبت نام از طريق سايت تخصصی نمايشگاه(بديهی است درصورت عدم تكميل به موقع فرم در خواست مشارکت
اين شرکت هيچ گونه مسئوليتی در قبال جانمايی و ثبت نام ندارد).



پروانه بهرهبرداری (برای شرکت های تولیدی)



مدارك ثبت و کارت بازرگانی شرکتهای بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط (برای شرکت های خدماتی و بازرگانی
بزرگ و هلدینگ ها )



داشتن قرارداد نمایندگی انحصاری از شرکتهای تولیدی  ،بازرگانی



فایل تصویر کارت ملّی مدیر عامل



فایل تصویر کارت اقتصادی (کد اقتصادی)



ارسال فيش بانكی وجه واريزي



معرفينامه از اتحاديه مربوطه

ستاد برگزاري :اصفهان -خيابان  22بهمن  ،خيابان عالمه امينی  ،مقابل خيابان فردوس  ،شرکت نمايشگاههاي بين المللی استان اصفهان-کد پستی8158947961

تلفكس031–32606601:

فاکس031 –32602006 :

کارشناس مسئول  :عباسی 09134632311-09137114357

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
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شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

زمینه فعالیت های مرتبط





صنایع نساجی

ماشین آالت و تجهیزات وابسته

ریسندگی

دستگاه های ریسندگی و بافندگی

بافندگی

خط تولید و تعمیرات و نگهداری


بی بافت

مراکز علمی  ،تحقیقاتی

رنگ رزی ،چاپ و تکمیل کاالهای

دانشگاه ها  ،نشریات تخصصی

نساجی




خوشه های صنعت نساجی

تولید کنندگان مواد اولیه

غرفه هاي سالن سرپوشيده:مجهز به پانلهاي اطراف  ،روشنايی  ،خروجی برق ،دو عدد صندلی،يک عدد ميز و نوشته سردرب (حداقل
متراژ  12متر مربع و حداکثر متراژ  60مترمربع ميباشد)

حداقل متراژ قابل

نوع غرفه
داخل سالن

واگذاری

غرفه فضاي بسته
فضاي باز



اجاره بهای ریالی به ازای هر متر مربع

12

 1.150.000ريال

40

600.000

شماره حساب 807712581 :جام ملت و کارت  6104337727004044به نام شرکت نمايشگاههاي بين المللی استان اصفهان.

ثبت نام در اين نمايشگاه فقط از طريق سامانه  www.isfahansitex.irقابل رسيدگی می باشد
ستاد برگزاري :اصفهان -خيابان  22بهمن  ،خيابان عالمه امينی  ،مقابل خيابان فردوس  ،شرکت نمايشگاههاي بين المللی استان اصفهان-کد پستی8158947961

تلفكس031–32606601:

فاکس031 –32602006 :

کارشناس مسئول  :عباسی 09134632311-09137114357

