
 

  :شرایط ثبت نام 

)لطفا نام شرکت خود  .حداکثر یک هفته پس از رزرو غرفه می باشدده و فیش واریز وجه و یا اصل چک الف: مالک ثبت نام،ارائه فرم تکمیل ش

 .پس از تسویه حساب اخذ تاییدیه از واحد امور نمایشگاهی الزامی است بدیهی است  را روی رسید بانکی بنویسید(.

  .ب: تائید و ارسال فرم قوانین و مقررات نمایشگاه الزامی می باشد

عالم ا قبول متقاضی مختار می باشد.ضمنا پ: اولویت واگذاری غرفه بستگی به تاریخ رزرو غرفه و واریز وجه بطور کامل دارد و شرکت در رد یا

  .آمادگی جهت مشارکت در نمایشگاه،هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید

شامل درج  ت: در صورت ارسال فرم های نمایشگاه بعد از زمان تعیین شده در جدول زمانبندی،غرفه داران از امکانات و خدمات نمایشگاهی 

  .، کارت پارکینگ و ... برخوردار نخواهند شد اطالعات در کتاب ویژه نمایشگاه ، کتیبه ، سر درب ، کارت شناسایی

ث: ثبت نام و حضور در نمایشگاه بمنزله پذیرش کامل کلیه شرایط و مقررات نمایشگاهی در چهارچوب قوانین سازمان توسعه تجارت ایران و 

  .ننده می باشدشرکت نمایشگاه بین المللی استان فارس بوده و مسئولیت عدم رعایت هر یک از آنها بعهده شــرکت ک

  .ج: فسخ قرارداد مشارکت از طرف شرکت کننده به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و هیچ گونه وجهی عودت داده نمی شود

  .چ:پس ازمهرو امضا و ارسال این فرم، متقاضی موظف به پرداخت کامل وجه غرفه است و انصراف از حضور به هردلیل، پذیرفته نخواهد شد

 

  : هزینه اجاره غرفه

 تومان  175.000غرفه اختصاصی که در نقشه سالن با عالمت ستاره مشخص گردیده هر متر مربع  -

 تومان  160.000مشخص گردیده هر متر مربع  H غرفه ممتاز که در نقشه سالن با حروف  -

  .مالیات بر ارزش افزوده به تمامی مبالغ ذکر شده اضافه می گردد %9توجه:  

  .تومان الزامی است و به مبلغ قرارداد افزوده می شود 350.000چاپ آگهی صفحات داخلی کتاب نمایشگاه به مبلغ 

 

 :شرایط پرداخت

  .مبلغ قرار داد  پس از امضای قرارداد 50%(2

  .ماه قبل از نمایشگاه 1مبلغ قرارداد 30%(2

  .مبلغ قرارداد همراه با تسویه حساب نهایی یک هفته قبل از برگزاری نمایشگاه20%( 3

 

ای نوسیله تقاضبدییشگاه اینجانب ........................... مدیر واحد/نماینده تام االختیار شرکت ..................... با آگاهی و قبول مقررات جاری نما

را دارم و مـتعهد به رعـایت کلیه دستور العملهای نـمایشگاه ..................... در تاریخ ........به شماره ..................................... متر مربع غرفه 

 .می باشم 
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