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مشارکت کننده محترم :پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت
باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " پانزدهمین نمایشگاه قرآن وعترت " مواردي را جهت برگزاري هر چه بهتر و منظمتر اينن
نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها از تاريخ 3خرداد ماه  97در ساعت  8:30در محل برگزاري نمايشگاهها ،واقع در پل شهرستان ،آماده واگذاري ميباشد.
 -2غرفه داران در بدو ورود بنه نمايشنگاه و ق نل از تحوينل و چيندمان غرفنه ،ن ن ت بنه مراجتنه بنه دفتنر م نكوي سنا ن و تكمينل
فرمهاي تحويل غرفه اقدام نمايند .در صورت غرفه سازی شبانه روزی هماهنگی با مسئول سالن الزامی است.

 -3از مشاركت كنندگاني كه تمايل به غرفه سازي دارند ،خواهشمند است ن

ت به ارائه و ارساي طرح مورد نظر حداقل ينک هفتنه ق نل از

برگزاري نمايشگاه و همچنين مترفي مجري غرفه سازي اقدام نماينند .شنايان ذكنر اسنت طنرح پيشننهادي بايند بنه تاييند كارشننا
سازمان نظام مهندسي ساختمان رسيده و همچنين فرم مربوطه نيز بايد ممهور به مهر نظام مهندسي گردد.
جهت هماهنگي و ارساي طرح مي اي ت با كارشنا

امور اجرايي آقاي يوسف زاده تما

حاصل نماييد.اطالعات تما

ايشان به اين شرح 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  17:00تا  23:00مي باشد و م كو ين غرفه موظفند  30دقيقه ق ل از شروع بازديند از نمايشنگاه در
محل حاضر و تا پايان وقت نمايشگاه و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -5بتنند از اتمننام سنناعات كننار نمايشننگاه ،در سننا نها توس ن م ننكو ين نمايشننگاه پلمننم مننيگننردد و  30دقيقننه ق ننل از سنناعت
شننروع نمايشننگاه بننا حضننور م ننكو ين نمايشننگاه در سننا نها فننک پلمننم ميگننردد .ننذا حضننور م ننكو ين غرفننههننا در سنناعت
مقرر ا زامي است ،در غير اين صورت هيچگونه م كو يتي متوجه شركت نمايشگاهها نميباشد.
 -6نصب كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفهداران در ساعات كار و زمنان ورود بنه نمايشنگاه ا زامني اسنت.ضممنا ورود اطععمات
غرفه دارن(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.

 -8م كو يت حفظ و حراست از امواي 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 چهارچو فتا يتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -10حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی  3/5متر میباشد.
 -11غرفهداراني كه از وسايل سمتي و بصري استفاده مينمايند ملزم به رعايت صداي وسيله صوتي درحد غرفه خود ميباشند.
-12غرفننهداران حننچ چ نن اندن پوسننتر و كاتننا وا بننه ديننوار نمايشننگاه بننا اسننتفاده از هرگونننه مننواد چ نن ي را ندارننند
در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خ ارت وارد شده ميباشند.
 -13استتماي دخانيات در محي نمايشگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
 -14نظافننت نمايشننگاه هننر روز برعهننده برگزاركننننده بننوده و در صننورتيكه پرسنننل خنندمات از نظافننت غرفننهاي خننودداري و يننا
سهلانگاري نمودند مراتب را فورا با ذكر تاريخ به م كوي سا ن اعالم دارند.
 -15با عنايت به اينكه بتد از سناعت مقنرر در پاينان هنر روز بنرن سنا نها قطنع منيگنردد الزم اسنت ق نل از زمنان منذكور ن ن ت
به خاموش نمودن كليه وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد.
نام و نام خانوادگی  -مهر شرکت-امضا-تاریخ
............................................................................................................................................................................................. ..............
**********اين قسمت تکميل گردد***********
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 -16غرفه هاي نمايشگاه تا سقف  100.000.000ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه مي باشد و مشناركت كننندگان در
صورت نياز به افزايش پوشش بيمه غرفه هاي خود مي توانند به نمايندگي هاي بيمه ايران مراجته فرمايند.
 -17غرفننه داران در طننوي زمننان برگننزاري نمايشننگاه ملننزم بننه رعايننت مننوازين و شننكونات اسننالمي و همكنناري بننا مننامورين ذيننرب
م ننتقر در نمايشننگاه مننيباشننند .همچنننين خننواهران موظفننند حجاااك ماماا اساايمش مااام چااادر ماااو و م معه اا (پوشاادن ت امااد
بنندن بننه جننز قننرص صننورت و دسننتها تننا مننچ ،عنندم اسننتفاده از زيننورآالت و آرايننش ظنناهري در انظننار عمننومي و كوتنناه و
چ نن ان ن ننودن پوشننش و مننانتوط را بننه طننور كامننل در طننوي سنناعات برگننزاري نمايشننگاه رعايننت نمايننند و بننرادران از اسننتفاده
كراوات در نمايشگاه خودداري نمايند(.حجاك مام اسيمش با چادر برای خاوم ها الزامش مش بامد).

 -18غرفهداران مجاز به ورود كاال در طوي زمان برگزاري نخواهند بود.
 -19استفاده ازپرژكتورهاي قلمي  500وات در غرفه هاي نمايشگاه ممنوع بوده وصرفاً پرژكتورهاي  LEDومتاي مجازمي باشد.
 -20خروج کاال و تخلیه صرفاً ساعت 8:30روز  12خرداد ماه 97می باشد و حداکثر تا ساعت  20:00همان روز امکانپذیر است و شرکتکنندگان مجاز به تخلیه و جمم -
آوری کاالهای خود در شب آخر نمایشگاه نمیباشند.

-21مشاركت كنندگاني كه از دكور پيش ساخته(غرفه سازيط استفاده مي نمايند  ،موظف به نصب يک پالک بر روي سازه خود مي باشنند بنه
نحوي كه در مترض ديد بوده و شامل نام غرفه  ،نام برند و شماره غرفه به صورت كامالً واضح باشد.ضمنا ً غرفه دارانی که از دکور نمايشگاهی
استفاده می نمايند ملزم به نصب کلید محافظ جان در غرفه هاي خود می باشند و در صورت عدم نصب از تحويل برق نمايشگگاه بگه غرفگه
خودداري بعمل خواهد آمد و مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از عدم نصب اين کلید به عهده غرفه دارن خواهد بود.
 -22كليه مشاركت كنندگاني كه از اسپيس فريم يا ساير سازه هاي فلزي استفاده مي نمايند الزم است ن

ت به رعايت اصوي ايمني(عدم اتصاي

سيم برن به بدنه غرفه،اتصاي سيم ارت و نصب كليد محافظ جانط در غرفه هاي خود اقدام نمايند.ضمناً در صورت عدم رعاينت اصنوي ايمنني
م كو يت حوادث ناشي از آن به عهده غرفه دار خواهدبود
-23غرفه داران در صورت عدم رعايت حريم راهروهاي نمايشگاه درزمان برگزاري نمايشگاه مشموي به پرداخت جريمه خواهند شد.
-24انجام هر گونه ت ليغات اعم از ديداري و شنيداري و شتارهاي ت ليغاتي در حين برپائي نمايشگاه توس مشاركت كننده با ارائه مندارک و م نتندات الزم ،
امكانپذير خواهد بود .
-25غرفه داراني كه اقالم جرثقيلي دارند موظفند درساعت او يه تحويل غرفه درنمايشگاه حاضر باشند.
-26كليه م كو يت هاي ايمني،مدني وكيفري وسايل و تجهيزات داخل غرفه در زمان برگزاري نمايشگاه و حوادث ايجاد شده ناشني ازاينن تجهينزات بتهنده
غرفه دار مي باشد .
 -27تكميل و ممهور نمودن فرم خروج كاال و تاييد ت ويه ح ا

توس كارشنا

ستاد برگزاري،شركت تتاوني نمايشنگاه و همچننين رينيس اجرايني (ينا

نماينده آن طجهت خروج كاالي غرفه ا زامي است.
 -28در صنننورتيكه غرفنننه سنننازان بتننند از اتمنننام نمايشنننگاه و در زمنننان اعنننالم شنننده ن ننن ت بنننه جمنننعآوري غرفنننه و تخلينننه
فضاي اشغاي شده اقدام ننمايند،رييس اجرايي رأساً ن

ت به دستور جمعآوري غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در اين خصوص پذيرفته نميشود.

-29مشاركت كنندگاني كه درخواست استفاده از برن  3فاز در ايام نمايشگاه را دارند بايد  10روز ق ل شروع نمايشگاه درخواسنت خنود در اينن زميننه را بنه
صورت مكتو به م كو ين سا ن ها تحويل نمايند(در غير اين صورت م كو يت عدم واگذاري برن  3فاز به عهده اين شركت نمي باشدط
 -30نصب هر گونه قف ه  ،ويترين و چيدمان كاال و محصوالت در غرفه ها بايد با نظر م كوي ايمني سا نها انجام شود.
* جهت دریافت سرویس اینترنت در زمان برگزاری نمایشگاه ها الزم است کدملی مدیرعامل شرکت به مسئول مربوطه ارائه گردد* .
* مشارمت مههدگان در این ومایشگاه ب هیچ عهوان حق ارائ م ب م او شارات غیر قرآوش مغیرمذهبش را ودارود م در صورت مشاهده برخورد م از ادام ف الیت غرف مذمور جلوگیری ب ما
مش آید* .
سروش صیدال پور
رییس اجرایی

اینجانب

با آگاايی با

مدیرعامل  /نماینده تاماالختیار شركت

مطالب فوقالذكر(مندرج در 2برگ) ،این فرم را امضا نموده و مسئولیت رعایت مفاد این شرایط و مقررات ب عهده اینجانب می باشد.
امضاء-مهر شركت-تاریخ
**********اين قسمت تکميل 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.

