
 

 نحوه مشارکت

 متر مربع 12حداقل متراژ قابل واگذاری غرفه  -1

 .متراژ داراي مقررات ويژه باشد اجراي مقررات مربوطه داراي اولويت خواهد بود تبصره: در صورتي كه مركز نمايشگاهي كه پاويون ج.ا.ايران در آن برگزار مي گردد به لحاظ استاندارد

  ستاد برگزاری نمایشگاه پرداخت نمایند .به  دالر 230مبلغ هزینه غرفه را به ازای هر مترمربع  توسعه صنعت نمایشگاه و رویدادشرکت  المشرکت کنندگان منتخب موظفند پس از اع -2

  .تحويل گردد ستاد برگزاريبايد بصورت نقدي به مديريت امور مالي  2هاي مشاركت مورد اشاره در بند  تبصره : پرداخت هزينه 

 .  ترد نخواهد شدستذكر مهم :وجوه پرداختي بابت هزينه هاي نمايشگاهي از سوي مشاركت كنندگان قابل برگشت نبوده و به هيچ وجه م

  . اختیار درخواست کننده قرار می گیردساعت قبل از شروع نمایشگاه در  24غرفه حداقل  -3

 ید .شرکت کننده مكلف است نسبت به چیدمان غرفه اقدام نما -4

  .شرکت کنندگان موظفند نسبت به تزئین و آراستن غرفه خود به نحو شایسته اقدام نمایند -5

غرفه ها ممنوع است و درصورت هرگونه تخلف و ایجاد آثار مالی ، متقاضی پاسخگو بوده شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود می باشند و استفاده از فضای راهروها یا سایر  -6

  .و موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود

اخت خسارات وارده می ، مكلف به پردمسئولیت حفظ و نگهداری غرفه و تجهیزات داخل آن بر عهده شرکت کننده بوده و در صورت وارد نمودن هر گونه خسارت به غرفه و تجهیزات آن  -7

 .  باشد

 .باشند وجه مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگر افراد یا جابجایی آن با سایر غرفه ها نمی یچه شرکت کنندگان به -8

و نیز هر گونه هزینه اعم  الاظت و برگشت کساعت پس از پایان نمایشگاه محل غرفه را تخلیه نمایند . در صورت عدم اقدام به موقع، مسئولیت حفا 24شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا  -9

 . کننده خواهد بود از انبارداری یا جریمه تأخیر بر عهده شرکت

  . ها در هر غرفه در ساعات کار نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشدالاک المتمسئولیت حفاظت و س -10

 . وجه مجاز به تعطیل نمودن غرفه در ساعات بازدید نمایشگاه نیستند یچاشته باشند و شرکت کنندگان به همسئولین غرفه باید در تمام طول مدت کار نمایشگاه در محل غرفه حضور د -11

 حمل كاال 

هایی  ، در نمایشگاهاالاست، در صورت ترخیص قطعی ککننده آن به عهده شرکت مرتبط های  های ارسالی جهت عرضه در نمایشگاه به صورت موقت ترخیص می شوند و هزینهاالکلیه ک -1

کننده  ها بر عهده شرکت ها تمامی هزینه های مربوط به ترخیص و سایر هزینه باشد و همچنین درصورت تمایل شرکت کننده به ترخیص قطعی در کلیه نمایشگاه م با فروش میکه توا

  .و در کشور مقصد تسلیم نمایدخواهد بود و وجه آن می بایست قبل و یا در حین نمایشگاه حسب مورد با هماهنگی مدیر غرفه به گمرك و یا نماینده ا

ها می اال باشد ، شرکت کنندگان موظف به پرداخت هزینه های مربوطه قبل از ارسال ک می کننده برای هر نمایشگاه براساس مقررات موضوعه بر عهده شرکت کاالهزینه حمل و ترخیص 

 . نخواهد داشت هدفو انجام تشریفات گمرکی درکشور  االهیچگونه مسئولیتی در قبال ارسال ک و ستاد برگزاریباشند 

مل داخلي براساس تعرفه هاي گمركي كشور مقصد توسط متقاضي به حدر مقاصد نمايشگاهي متوقف به پرداخت هزينه هاي ترخيص قطعي و  االترخيص قطعي ك : 1تبصره 

نبوده و درصورت بروز  ستاد برگزاريئوليتي بر عهده ساي وي گردد ماالهجر به عدم ترخيص كگمرك كشور مقصد خواهد بود و درصورت عدم پرداخت از سوي غرفه دار كه من

 رت متقاضي رأساً پاسخگو خواهد بودساخ

به بازدید کنندگان یا بازرگانان  الاکع مدیر غرفه صورت گیرد و در صورت واگذاری تمام و یا بخشی ازبه خارج از غرفه باید با اطال االهای بدون فروش نقل و انتقال هر گونه ک در نمایشگاه  -2

  . د، این امر باید با نظر مدیر غرفه و مسئولین گمرکی آن کشور و پس از انجام مراحل ترخیص قطعی و پرداخت حقوق و عوارض متعلقه صورت پذیر

، وزن  االذکر نام و مشخصات شرکت ، شماره صندوق ، نوع ک)استاندارد بوده و برچسب ارسالی باید از کیفیت و مرغوبیت مطلوب برخوردار باشد و بسته بندی ها محكم ، مقاوم و  هایالکا  -3

 بر روی تمامی بسته ها الصاق گردد. (  فخالص و ناخالص ، کشور مقصد ، نام ترخیص کار در کشور هد

 . سوی شرکت کننده الزامیست های ارسالی به نمایشگاه نیاز به مجوز قانونی از مبادی ذیربط حسب مورد دارد و ارائه آن ازکاال -4

عات و حصول نتیجه قطعی در کننده الزامی است . کسب اطال زم باشد ، اخذ آن از سوی شرکتالچنانچه بر اساس مقررات کشور محل برگزاری نمایشگاه ، کسب مجوز و یا گواهی خاصی  -5

 . از این حیث مسئولیتی ندارد ستاد برگزاریاین خصوص راسا از سوی مشارکت کنندگان از طریق مبادی ذیربط در کشور مقصد انجام خواهد شد و 

 است .هایی که نیاز به گواهی استاندارد دارد ضروری االارائه گواهی استاندارد در خصوص ک -6

 مهر و امضاء متقاضي



 

برای هر صندوق یا کارتن به ) به دو زبان فارسی و انگلیسی بصورت دقیق (   INVOICEکاال  ) و لیست قیمت تجاری(   LIST PACKING) بندی لیست بسته ندموظف گانشرکت کنند -7

  . دنتحویل نمای نمایشگاه به ستاد برگزاریروز قبل از برگزاری  15تنظیم و حداکثر تا  خود ، و بر مبنای نرخ صادراتی بر روی سربرگ شرکت  (تفكیک

  باشد ده شرکت کننده میهعه ب INVOICE های ارائه شده در لیست عوارض ناشی از هرگونه اشكال در قیمت -8

  .باشد های مذکور به عهده شرکت کننده میت لذا بروز هرگونه اشكال در لیس . نهایت دقت بعمل آید INVOICE, LIST PACKING م است در تهیهاالز -9

  .، بیمه کامل نموده تا در صورت بروز حوادث احتمالی، جبران خسارت گردد( با ارزش واقعی )های بیمه  های خود را نزد یكی از شرکتالشرکت کننده باید کا  -10

 كاالهاي برگشتي

  .ن انگلیسی و فارسی تهیه و به مدیر نمایشگاه تحویل نمایندبه زبانسخه  2در  قبال کاال (همچون رفت )ی برگشتی را هاااللیست ک کاالشرکت کنندگان موظفند در صورت برگشت  -1

  .ها ارسال می گردد تعهدی ندارد و در صورت نیاز ، متقاضی راسا مبادرت به انجام آن خواهد نمود یی که برای فروش به نمایشگاههاالدر قبال برگشت کا ستاد برگزاری -2

 خدمات

تكمیل  است ضمن درخواست کتبی و الزمجهت تهیه روادید، هتل و بلیط هواپیما استفاده نمایند که در این صورت  ستاد برگزاریمی توانند از خدمات  در نمایشگاهکنندگان  مشارکت -1

تعیین وقت مصاحبه با متقاضی  و فموارد مورد نیاز به مدیر پروژه نمایشگاه معرفی و تصویر گذرنامه آنان نیز تحویل گردد. تا جهت ارائه به سفارت کشور هد اعالم فرم های مربوطه و

 کنندگان می باشد. عهده شرکت صورت پذیرد. بدیهی است پرداخت هزینه های مربوطه بر الزماقدامات 

در صورتي كه و  ايندپرداخت نم، بليط پرواز ، هتل ، اجاره فضاي نمايشگاهي ، ترخيص كاال ، حمل و نقل كاال و ... را بيمه نامه  ،موظند هزينه اخذ رواديد  مشاركت كنندگانتبصره :  

ئوليتي را بر سهيچگونه م ستاد برگزاريور محل برگزاري نمايشگاه به هر دليل از اعطاي رواديد امتناع ورزد ارت خانه كشفمنصرف گردد و يا س فرفرد متقاضي رواديد از انجام س

  .ترد نخواهد شدسعهده نداشته و هزينه هاي پرداخت شده به هيچ وجه م

  .مورد نظر برای غرفه داران الزامیست و یا زبان رسمی کشور ، عربی المللی و همچنین آشنائی به زبان انگلیسی آشنائی به امور بازرگانی بین -2

 ت .اس های نمایشی الزامیاالهاو ک جهت معرفی فعالیتو عربی دارا بودن کاتالوگ یا بروشور و کارت ویزیت مناسب به زبان انگلیسی  -3

 تذكرات مهم

در پذیرش واجدین شرایط در نظر  ل موثردر صورتیكه تعداد متقاضیان نمایشگاه بیش از ظرفیت پذیرش آن باشد ایجاب می نماید اولویت زمانی در ارسال مدارك به عنوان یكی از عوام -1

های موجود و انقضای مهلت مقرر شرکت از پذیرش  های تعیین شده دقت نظر کافی داشته باشند. بدیهی است پس از تكمیل غرفه مهلت به "گرفته شود. لذا مقتضی است متقاضیان حتما

  .متقاضیان معذور خواهد بود سایر و ثبت نام

 . کت کنندگان اختیار تام دارددر انتخاب شر ستاد برگزاری  -2

می ایران اختیار بعنوان نماینده دولت جمهوری اسال ستاد برگزاریباشد و در این مورد  ستاد برگزاریها و اقدامات نمایندگان اعزامی شرکت کننده در نمایشگاه باید تحت نظارت  فعالیت -3

 رد .تام دا

 . زامی می باشدی از سوی شرکت کنندگان السالمرعایت ضوابط و شعائر ا -4

 د .تحویل گرد ستاد برگزاریبایست تكمیل و حداکثر تا مهلت مقرر به  های مربوطه می در صورت تمایل به مشارکت کلیه فرم  -5

 . نمایشگاه باشد ستاد برگزاریاستفاده از افراد محلی در غرفه باید با هماهنگی  -6

  .باشد ضروری می ساعت قبل از افتتاح در محل نمایشگاه 48حضور شرکت کنندگان  -7

 "تعهد نامه

هرگونه  حقاد آن فباشد و در صورت عدم رعایت هر یک از م ت و مقررات نمایشگاه و قبول تمامی شرایط مشارکت از سوی شرکت کننده میاطالعا ، ادفع از کلیه مطالامضاء این فرم به منزله ا 

 . خواهد بودوظ فمح شرکت توسعه صنعت نمایشگاه و رویدادپیگرد قانونی برای 

رامتعهد د رج در فرم مقررات نمایشگاه .......................................................... را مطالعه نموده و خواینجانب ........................ مدیرعامل / نماینده تام االختیار شرکت ........................................ کلیه موارد مند

 .دانم انجام آنها می به

 مهرو امضاء

           


