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 2 از  1صفحه      
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 و تکمیل نمایید.  سازی را به دقت مطالعهخواهشمند است شرایط و مقررات غرفه  ساز محترمغرفه ❖

 

 

استفاده از پرسنل شرکت در   زیو ن شگاهیکنندگان نمااطالعات مشارکت  افتیساز با پرسنل شرکت و درغرفه  میهرگونه ارتباط مستق -1

 .گرددی م یملغ  شهیهم یساز براغرفه   تیممنوع بوده و در صورت مشاهده، فعال یسازغرفه  تیفعال

 ارسال گردد.  ییغرفه با مشخصات کامل به امور اجرا یروز قبل از اجرا 10تا  ستیبای م یسازطرح غرفه  -2

 . ندیکننده اقدام نماخود نسبت به عقد قرارداد با مشارکت  دیشده در گر نییطبق متراژ و تعداد تع ستیبای سازان مغرفه  -3

و انجمن  شگاهی نما ییبا امور اجرا ی( بدون هماهنگ دیو فاقد گر دیگر  یهمکاران )دارا یغرفه برا ل یتحو یدر صورت مشاهده  -4

 نییتع یسازبا انجمن غرفه  شگاهیمشترک شرکت نما یانضباط  تهیدر کم  دیگر قی. )زمان تعلگرددیساز معلق مغرفه  دیگر ،یسازغرفه

 (. گرددیم

 .باشدی م یالزام  یسازسازان با انجمن غرفه کامل و الزم غرفه  یهماهنگ -5

حوادث در   ی مدن تی مسئول یمه ی( و بیاجتماع نیشرکت )تاًم  یپرسنل یمه یتحت پوشش ب ستیبای م یسازغرفه  اجراییپرسنل  یتمام -6

انجام   شگاهینما یروز بعد از اتمام زمان برگزار 2و  یسازروز قبل از شروع غرفه  4الزاماً به مدت   تیمسئول یمه ی باشند. ب ی شگاهینما یفضا

 .ردیگ

زم به تحت پوشش قرار  ساز ملو ...( غرفه کری نصاب است-برقکار-نجار-ساز )نقاشمتفرقه توسط غرفه  مانکارانیپ  یری: در صورت به کارگتبصره

 . باشدی م زیخود ن تیمسئول یمه یدادن پرسنل مربوطه در ب

نظافت و  ه،ی تهو ،ییروشنا  یانرژ نینظارت و تأم یهانه یرا بابت هز الیر 70.000مبلغ  یسازهر متر مربع غرفه  یبه ازا دیساز باهر غرفه  -7

 بپردازد.   یشگاهینما یها... در سالن 

 . ندیالذکر پرداخت نمافوق یهانه یبابت هز الیر 100.000اصفهان مبلغ  شگاهیشرکت نما  دیسازان فاقد گر: غرفه 1 تبصره

 خواهد بود.  ریمتغ شگاهیشرکت نما   میشده در هر سال با توجه به تصم ادی: مبالغ 2 تبصره

 .باشدی م یسازغرفه  ندیجهت نظارت در فرآ ی ساز ملزم به گماردن مهندس ناظر با مدرک از سازمان نظام مهندسشرکت غرفه  -8

تردد   شگاهینما طیدر مح  یمنیملبس به لباس فرم با درج لوگو و نام شرکت مربوطه و کفش و کاله ا ستیبای ساز مپرسنل شرکت غرفه  -9

 .دینما

 شناسنامه همراه داشته باشند. ای یمعتبر مانند کارت مل  ییکارت شناسا ت،یجهت احراز هو یستیساز با : پرسنل شرکت غرفه تبصره

 خود خواهد بود.  یفقط در محدوده اجرا مانکاریشرکت پ ییتردد پرسنل اجرا -10

 دکور مجاز خواهد بود.  لی مجاز بوده و صرفاً مونتاژ و دمونتاژ وسا ریغ یسازغرفه  یکارگاه ات یعمل ریرکبیدر سالن ام -11

 است.  دهیگرد ینیبش ی پ زلیباز جنب ساختمان د  یدر فضا یسازسازان کارگاه غرفه حال غرفه : جهت رفاه تبصره

 .  باشدی متر( م  7/3) متری سانت 370 یسازارتفاع مجاز غرفه  -12

 است.  یساز الزامکم مصرف توسط غرفه ینور زات یتجه نیو همچن  یطیمح ستیاستفاده از مصالح استاندارد و ز -13

های غیر استاندارد و  ، رنگ شکری )نئوپان ن شگاهینامطبوع در سالن نما ی بو جادیکه باعث ا یمواد و مصالح  زی و ن مانیشن و س استفاده از -14

 ممنوع است.  داً ی( شود اک...

 جهت نظافت ابزار، مصالح، لباس و... استفاده نشود. ی بهداشت یهاس یاز سرو  -15

خواهد شد.   ی آت شگاهینما کیدر حداقل   یسازغرفه  تی و ممانعت از فعال  ینقد  مهیمشمول جر ی: در صورت مشاهده، شرکت خاطتبصره

 خواهد بود.  رییمعلق قابل تغ شگاهیتعداد نما ییامور اجرا صی به تشخ

 باشد. چهیدر یدارا   دیگردد و انبارها الزاماً با ینباشد، خوددار دیکه مشرف به د ییاخت فضاهاغرفه از س یو اجرا یدر طراح -16

 است اجتناب گردد. یو افراط یست یونیو صه ییالقا یهاکه متأثر از فرهنگ  یو شکل و رنگ یاز نظر فرم یدر طراح -17

 .باشدی مستهجن و خالف عرف مطلقاً ممنوع م یهااستفاده از عکس ییآرادر غرفه  -18

 . باشدی ساز مبه عهده شرکت غرفه  لیدر طول زمان اجرا، حفظ و حراست ابزار و وسا -19

 خواهد شد. مهیجر میساز طبق تعرفه مصوب جراممنوع بوده و در صورت مشاهده، غرفه  داً یداخل سالن اک ات یاستعمال دخان -20
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را به    یسازغرفه   ات یدر مدت زمان اعالم شده عمل  ستیبای ساز مو غرفه   گرددی اعالم م  شگاهیبراساس نما  یسازغرفه ساعات مربوط به    -21

 .باشدی مجاز م 21و کاال تنها تا ساعت   لیآوردن وسا یبرا نیرساند و همچن انیپا

روز قبل از زمان اعالم شده کتباً با امور    کیشته باشد  دا  یسازغرفه   ات یجهت اتمام عمل  یشتریبه زمان ب  ازیساز نغرفه   که ی: در صورتتبصره

 الزم را به عمل آورد.  یهایو واحد حراست هماهنگ  ییاجرا

 .باشدی نم ریپذغرفه امکان  لیتکم ایو  یسازوجه غرفه  چی به ه شگاهیپس از افتتاح نما -22

 .باشدساز  نام غرفه و نام شرکت غرفه   ،یسازکه شامل طرح غرفه غرفه است،در کنار    متریسانتی   200*90  بنر  ساز ملزم به نصب استند غرفه   -23

 ی ساخته شده را تخریب نماید.ساعت بعد از اتمام زمان نمایشگاه غرفه  24ساز مکلف است حداکثرغرفه   -24

 یآورجمع ینه یهز ت،یساز خواهد بود و در صورت عدم رعابه عهده غرفه  یشگاهیاز شهرک نما یسازغرفه یهاو خروج نخاله  هیتخل -25

 شرکت ممانعت به عمل خواهد آمد.  نیا یساز غرفه  تی ( از فعالییامور اجرا صی )به تشخ یآت شگاهینما کی ساز اخذ و در حداقل از غرفه 

 

 

 

 

 

 پور دالیسروش ص                                                                                                                                

 اصفهان  ی المللنیب شگاهینما ییمور اجراا  ریمد                                                                                                            

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 باشد.  یدادن غرفه در زمان مقرر معذور م ل ی از تحو ییامور اجرا ،یسازفرم تا قبل از زمان شروع غرفه  نی صورت عدم ارسال ا در ❖

 

 

 

 

 ............................................  اینجانب

 شرکت ...................................................................................................  االختیارتام یمدیرعامل/ نماینده 

خود   هایغرفهتمام  برای  ین شرایط و مقررات  این فرم را امضا نموده و مسئولیت رعایت مفاد ا،  الذکربا آگاهی به مطالب فوق

 باشد.به عهده اینجانب می  ..................نمایشگاه .......................................... در
 
 
 

 تاریخ                       مهر شرکت                                                                                                                    امضا 

 

                                                                                         


