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24-29تیرماه 97
مشارکت کننده محترم  :دوازدهمین نمايشگاه بین المللي صنايع ،ابزار ،ماشین آالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ هاي قیمتي

باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " دوازدهمین نمايشگاه بین المللي صنايع ،ابزار ،ماشین آالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ هاي

قیمتي "مواردي را جهت برگزاري هر چه بهتر و منظمتر اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها از تاريخ 20تیرماه  97در ساعت 8:30در 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 ممدمول سدا ن و تكميدل
فرمهاي تحويل غرفه اقدام نمايند .در صورت غرفه سازي شبانه روزي هماهنگي با مسئول سالن الزامي است.
 -3از مشارکت کنندگاني که تمايل به غرفه سازي دارند ،خواهشمند است نسبت به ارائه و ارسال طرح مورد نظر حداقل 20روز قبل از برگزاري نمايشگگاه و همچنگین
معرفي شرکت يا پیمانکار غرفه سازي اقدام نمايند .شايان ذکر است طرح پیشنهادي بايد به تايید کارشناس سازمان نظام مهندسي ساختمان رسگیده و همچنگین فگرم
مربوطه نیز بايد ممهور به مهر نظام مهندسي گردد.

جهت هماهنگي و ارسال 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 :ايمیل( mes@isfahanfair.com:جهت ارسال طرح غرفه سازي)

**بديهي است هرگونه عملیات برش کاري چوب و جوش کاري فلزات در سالن هاي نمايشگاه ممنوع مي باشد**

 -4ساعت بازديد از نمايشگاه از ساعت 00:16تا 22:00مي باشد و مممو 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 ممددمو ين نمايشددگاه پلمددم مدديگددردد و  30دقيقدده قاددل از سدداعت
شددروع نمايشددگاه بددا حضددور ممددمو ين نمايشددگاه در سددا نها فددپ پلمددم ميگددردد .ددذا حضددور ممددمو ين غرفددههددا در سدداعت
مقرر ا زامي است ،در غير اين صورت هيچگونه مممو يتي متوجه شركت نمايشگاهها نميباشد.
 -6نصب

كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفه داران در ساعات كار و زمان ورود بده نمايشدگاه ا زامدي اسدت.ضگمنا ورود اطععگات غرفگه

داران(مديران و کارمندان حاضر در غرفه) قبل از برگزاري نمايشگاه در سامانه ثبت نام نمايشگاه الزامي مي باشد.
در صورت عدم درج اطععات غرفه دارن از تحويل کارت غرفه داري معذوريم.

 -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) يک عدد کارت پارکینگ تعلق مي گیرد و اين کارت صرفا جهت ورود يک دستگاه خودرو مي باشد.

 -8مممو يت

حفظ و حراست از اموال غرفه ها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود .و همچنين حفاظت و مراقبت

از اموال شخصي از قبيل 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 عمل آوريد.

 -9غرفهداران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچو فرا يتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -10حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازي  3/5متر ميباشد.
 -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 وسايل قابل اشتعال از قبيل  :هيتر،سيگار ،گاز پيک نيک ،شمع و چراغ و ابزار هاي آتش افروز در داخل غرفه اكيدا ممنوع استت

همچنين استرمال 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 مممول سا ن اعالم دارند( .به استثناء غرفه هايي که غرفه سازي 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 غرفه 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 خانوادگي  -مهر شرکت-امضا-تاريخ

............................................................................................................................................................................................. ..............
**********این قسمت تکمیل گردد***********
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-18غرفه هاي سالن شیخ بهايي و نقش جهان (تولیدات فلزات گرانبها و سنگ هاي قیمتي ) نمايشگاه تا سقف 200.000.000ريال تحت پوشش بیمه آتش سوزي و حوادث غیر
مترقبه مي باشد و مشاركت كنندگان در صورت نياز به افزايش پوشش بيمه غرفه هاي خود مي توانند به نمايندگي هاي بيمه ايران مراجعه فرمايند

 -19غرفه هاي سالن هاي میرداماد (صنايع ابزار و ماشین آالت ) نمایشگاه تا سقف 100.000.000ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث غیر ت قبره میی اشدی و
مششرکت کنن گشن در صورت نیشز اه افزایش پودش ایمه غرفه هشی خود می توانن اه نمشین گی هشی ایمه ایران مراجعه فرمشین .
 -20غرفه داران در طول زمان برگزاري نمايشگاه ملزم به رعايت موازين و شئونات اسالمي و همكاري با مامورين ذيربط مستقر در نمايشگاه ميباشند .همچنين خواهران موظفند

حجشب کشمل اسالمی دشمل مشنتو و مقنعه (پودشن ن تمشم ا ن اه جز قرص صورت و دستهش تش مچ ،ع م استفشده از زیورآالت و آرایش ظشهری در انظشر عمومی و
کوتشه و چسبشن نبودن پودش و مشنتو) را اه طور کشمل در طول سشعشت ارگزاری نمشیشگشه رعشیت نمشین و ارادران از استفشده کراوات در نمشیشگشه خودداری
نمشین .
 -21غرفهداران مجشز اه ورود کشال در طول زمشن ارگزاری نخواهن اود.
 -22استفشده ازپرژکتورهشی قلمی  500وات در غرفه هشی نمشیشگشه ممنوع اوده وصرفشً پرژکتورهشی  LEDومتشل مجشزمی اشد .
 -23خ وج کاال و تخلیه ص فاً ساعت8:30روز 30تی تاه  97تی باشد و حداکث تا ساعت 20:00همان روز اتکان پذی است وش کت کنندگان تجاز به تخلیه و جمع آوری کاالهای خود درشب
آخ نمایشگاه نمی باشند و در صورت عدم حضور در ساعت اععم شده شرکت نمايشگاه ها هیچ گونه مسئولیتي را در اين خصوص به عهده نمي گیرد.

-24مششرکت کنن گشنی که از دکور پیش سشخته(غرفه سشزی) استفشده می نمشین  ،موظف اه نصب یک پالک ار روی سشزه خود می اشدن اه نحوی که در معرض دی اوده و
دشمل نشم غرفه  ،نشم ارن و دمشره غرفه اه صورت کشمالً واضح اشد .ضمنش ً غرفه دارانی که از دکور نمشیشگشهی استفشده می نمشین ملزم اه نصب کلی محشفظ جشن در غرفه هشی
خود می اشدن و در صورت ع م نصب از تحو یل ارق نمشیشگشه اه غرفه خودداری اعمل خواه آم و مسئولیت هرگونه حوادث نشدی از ع م نصب این کلی اه عه ه غرفه دارن
خواه اود.
 -25کلیه مششرکت کنن گشنی که از اسپیس فریم یش سشیر سشزه هشی فلزی استفشده می نمشین الزم است نسبت اه رعشیت اصول ایمنی(ع م اتصشل سیم ارق اه ا نه غرفه،اتصشل
سیم ارت و نصب کلی محشفظ جشن) در غرفه هشی خود اق ام نمشین .ضمن ًش در صورت ع م رعشیت اصول ایمنی مسئولیت حوادث نشدی از آن اه عه ه غرفه دار خواه اود
 -26غرفه داران در صورت ع م رعشیت حریم راهروهشی نمشیشگشه درزمشن ارگزاری نمشیشگشه مشمول اه پرداخت جریمه خواهن د .
-27انجشم هر گونه تبلیغشت اعم از دی اری و دنی اری و دعشرهشی تبلیغشتی در حین ارپشئی نمشیشگشه توسط مششرکت کنن ه اش ارائه م ارک و مستن ات الزم  ،امکشنپذیر خواه اود
-28غرفه داراني که اقعم جرثقیلي دارند موظفند درساعت اولیه تحويل غرفه درنمايشگاه حاضر باشند.
-29كليه مسئوليت هاي ايمني،مدني وكيفري وسايل و تجهيزات داخل غرفه در زمان برگزاري نمايشگاه و حوادث ايجاد شده ناشي ازاين تجهيزات بعهده غرفه دار مي باشد .
 -30تکميل و ممهور نمودن فرم خروج كاال و تاييد تسويه حساب توسط كارشناس ستاد برگزاري،شركت تعاوني نمايشگاه و همچنين رييس اجرايتي و(يتا نماينتده آن )جهتت
خروج كاالي كاالي غرفه الزامي است.
 -31در صتتتتورتيكه غرفتتتته ستتتتازان بعتتتتد از اتمتتتتام نمايشتتتتگاه و در زمتتتتان اعتتتتالم شتتتتده نستتتتبت بتتتته جمتتتتعآوري غرفتتتته و تخليتتتته
فضاي اشغال شده اقدام ننمايند ،رييس اجرايي رأساً نسبت به دستور جمعآوري غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در اين خصوص پذيرفته نميشود.
-32مشاركت كنندگاني كه درخواست استفاده از برق  3فاز در ايام نمايشگاه را دارند بايد  10روز قبل شروع نمايشگاه درخواست خود در اين زمينه را بته صتورت مکتتوب بته
مسئولين سالن ها تحويل نمايند(در غير اين صورت مسئوليت عدم واگذاري برق  3فاز به عهده اين شركت نمي باشد)

 -33نصب هر گونه قفسه  ،ويترين و چيدمان كاال و محصوالت در غرفه ها بايد با نظر مسئول ايمني سالنها انجام شود.
*در صورتي که مشارکت کنندگان نیاز به راه اندازي ماشین آالت در حین برپائي نمايشگاه دارند ،رعايت تدابیر ايمني وحفاظتي الزم براي اين کار و تايید مسئول ايمني سالن ها ي نمايشگگاه
الزامي مي باشد*.
* جهت دريافت سرويس اينترنت در زمان برگزاري نمايشگاه ها الزم است کدملي مديرعامل شرکت به مسئول مربوطه ارائه گردد* .
*کلیه مشارکت کنندگان در نمايشگاه موظف به ارائه گواهینامه استاندارد اجباري خود در هنگام ثبت نام در سايت اين شرکت مي باشند.همچنین به همراه داشتن گواهینامه مگذکور در ايگام
نمايشگاه در غرفه الزامي مي باشد* .
*گالري داران وارائه دهندگان مصنوعات طع و جواهر و سنگها ي قیمتي الزم است تدابیر امنیتي الزم رادر ارائه محصوالت خود داشته باشند .همچنین الزم است پس از پايان زمگان نمايشگگاه
مصنوعات طع و جواهر خود رادر گاو صندوق مستقر در نمايشگاه به عنوان مخزن اصلي نگهداري نمايند .در غیر اين صورت مسئولیت هرگونه اتفاق در صورت عدم رعايت موارد فوق بگه عهگده
مشارکت کننده خواهد بود*
*کلیه مشارکت کنندگان موظفند براي تسهیل حضور و بازديد کلیه اقشار بازديد کننده از اين نمايشگاه علي الخصوص جامعه معلولین و جانبازان  ،در طرح غرفه سازي خود پیش بیني اجراي
رمپ مناسب با شیب کوتاه در ورودي فضاي تحت اختیار خود را داشته باشند*.
سروش صیدال پور
ريیس اجرايي
اينجانب

مديرعامل  /نماينده تاماالختيار شركت

با آگاهي به مطالب فوق الذكر(منودر رر 2بور

)،

اين فرم را امضا نمقره و مسئقليت رعايت مفار اين شرايط و مقررات به عهده اينجانب مي 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 اين شرکت از طريق شماره فاکس  031-36303840اقدام فرمائید.
****در صورت عدم ارسال اين فرم تا قبل از برگزاري نمايشگاه ،امور اجرايي و از تحويل دادن غرفه ها در روز تحويل غرفه معذور مي باشد.

