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صفحه 2

قوانین و مقررات حضور در نمايشگاه بین المللي صنعت برق ايران
)(F12
اطالعات برگزارکننده:
برگزار کننده :روابط عمومی وزارت نیرو -ستاد برگزاري نمايشگاه ها و جشنواره هاي صنعت آب و برق
شركت راهکار تجارت مديريت كوشا
تلفن )120( 42901111 :فکس )120( 42901011 :
وب سايتwww.elecshow.com:
ايمیل ثبت نام داخلي info@elecshow.com :ايمیل ثبت نام خارجيsales@elecshow.com :

نحوه ثبت نام
ثبت نام در نمايشگاه به صورت اينترنتی بوده و جهت اطالع از نحوه ثبت نام میتوانید ضمن مطالعهه راهنمهاي ثبهتنهام منهدرج در وب سهايت
نمايشگاه نسبت به ارائه درخواست ثبت نام خود اقدام نمايید.
كلیه عالقمندان به حضور در نمايشگاه می بايست نسبت به انجام كامل مراحل ثبت نام و تکمیل مدارك ثبت نام اقدام نمايند.

 مدارك الزم جهت پیش ثبت نام به شرح زير ميباشد:
 -0ثبت نام اولیه در وب سايت رسمی نمايشگاه و اخذ شناسه ورود.
 -2اشخاص حقوقی می بايست نسبت به ارسال تصوير اسکن شده كارت اقتصادي ،پروانه بهره برداري يا رتبه بندي معاونت برنامهه ريهزي و
نظارت راهبردي رياست جمهوري و قوانین و مقررات مهر و امضاء شده (صفحه آخر همین مدرك) اقدام نمايند.
اشخاص حقیقی می بايست نسبت به ارسال تصوير اسکن شده كارت ملی شخص متقاضی ،پروانه بهره برداري يا پروانه كسب-تولید (در
صورت وجود) و قوانین و مقررات مهر و امضاء شده (صفحه آخر همین مدرك) در سايت و كاتالوگ به دفتر ستاد برگزاري اقدام نمايند.
نکته : 0ارائه اصل كاتالوگ به ستاد برگزاري همزمان با ارسال مدارك پیش ثبت نام براي تمامی شركت ها (به جز شركت هاي نماينده
خارجی) الزامی است.
نکته  :2ارسال ثبت برند و نام تجاري همزمان با ارسال كاتالوگ الزامی است.
 -1ستاد برگزاري پس از بررسی مدارك اولیه ارسال شده توسط متقاضیان و در صورت كامل بودن مدارك نسبت به تايید مدارك
پیشثبت نام اقدام خواهد نمود و مراتب از طريق آدرس پست الکترونیکی كه در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نام ثبت نموده ايد به
اطالع متقاضیان خواهد رسید.
 -4پس از تايید مدارك پیش ثبت نام ،متقاضیان میبايست ضمن ورود به سامانه ثبت نهام ،نسهبت بهه سهفارف غرفهه و خهدمات از منهوي
مربوطه اقدام نمايند .به منظور جلوگیري از دوباره كاري  ،متقاضیان میبايست درخواست هاي قطعی خهود را در سهامانه اعهالم نماينهد
(امکان اصالح درخواست ها در شرايط خاص و با تايید ستاد برگزاري امکان پذير میباشد).
نکته  :متقاضیان میبايست در انتخاب نوع غرفه درخواستی اعم از غرفه هاي ريالی  ،غرفه هاي ارزي يا غرفه هاي ارزي – ريالی با توجهه
به قوانین و مقررات بخش ارزي اقدام نمايند بديهی است ستاد برگزاري ضمن بررسی متقاضیان و با در نظر گهرفتن قهوانین و مقهررات،
راساً نسبت به تايید يا عدم تايید متقاضیان اقدام خواهد نمود و متقاضهیان حهق هرگونهه اعتراضهی را در ايهن خصهوص از خهود سهلب
مینمايند.
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صفحه 9

 -5ستاد برگزاري پس از بررسی درخواست هاي متقاضیان نسبت به تايید يا عدم تايید درخواست ها اقدام خواههد نمهود  ،در صهورتی كهه
درخواست متقاضی ت ايید گردد متقاضی میبايست در زمان بندي مقرر نسبت به پرداخت مبلغ پیش فاكتور صادره در سامانه ثبت نهام و
بر اساس درخواست متقاضی صادر شده است اقدام و با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به ثبت اطالعات پرداخهت خهود اقهدام نمايهد.
همچنین در صورتی كه درخواست متقاضی تايید نشود اين امر از طريق ايمیل به اطالع متقاضی خواهد رسید و متقاضی میتواند نسبت
به رفع نواقص يا تغییر درخواست اقدام و مجددا درخواست هاي جديد خود را ارسال نمايد.
 -6ثبت اطالعات پرداخت در سامانه ثبت نام و ارسال تصوير فیش واريزي حهداكرر 1روز پهس از تايیهد درخواسهت سهفارف غرفهه الزامهی
میباشد(.اين فیش میبايست خوانا بوده و با فرمت  JPGحداكرر  251كیلوبايت اسکن و ارسال گردد).
 -1پس از ثبت اطالعات پرداخت در سامانه ثبت نام  ،متقاضیانی كه در ثبت نام خود ،فضاي ريالی درخواست داده اند میبايست بها مراجعهه
به منوي تعهد نامه ارزي ريالی ضمن دانلود فرم تعهد نامه نسبت به مهر و امضاء تعهد نامه اقدام و با توجه بهه دسهتورالعمل موجهود در
صفحه دوم تعهدنامه نسبت به تعیین رقم چک تضمین و توديع چک به میزان كل ارزف ارزي غرفه خود اقهدام نماينهد .چهک تضهمین
ارزي ريالی میبايست صرفا چک متعلق به شركت يا شخص متقاضی بوده و حساب بانکی آن به شبکه سراسهري بهانکی متصهل باشهد و
ستاد از پذيرف ساير چک ها معذور میباشد.
فرمول چک :متراژ غرفه  272 xيورو  xنرخ روز يورو (از طريق سايت رسمي نمايشگاه اعالم مي گردد)  %1 +مالیات ارزش افزوده
تذكر :چک تضمین فوق میبايست به تاريخ روز اول نمايشگاه و بدون بابت بوده و صرفا در وجه شركت " راهکار تجارت مديريت كوشا "
صادر گردد و ستاد از پذيرف ساير چک ها معذور است.
 -8متقاضیان پس از مهر و امضاء تعهدنامه ارزي ريالی و نیز صدور چک مربوطه میبايست اصل تعهد نامه را به همراه چهک بهه امهور مهالی
ستاد برگزاري به آدرس ستاد ارسال و نسبت به اخذ رسید اقدام نمايند.
 -9پس از انجام كلیه مراحل ثبت نام ،ارسال كلیه مدارك ،پرداخت هزينه هاي ثبت نام و توديع تضامین الزم و بها تايیهد سهتاد  ،وضهعیت
ثبت نام متقاضیان از حالت پیش ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده خواهد شد ،بديهی است در صورتی كه متقاضیان ثبت نام خود را
قطعی ننمايند حتی در صورت واريز وجه نیز ستاد برگزاري میتواند نسبت به واگذاري فضاي درخواستی آنان به ساير متقاضیان اقهدام و
متقاضی مذكور كه ثبت نام خود را قطعی ننموده است حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینمايد.
الزم به ذکر است عدم وصول هر يک از موارد فوق موجب عدم قطعي شدن ثبتنام خواهد بود و ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتي
در قبال عواقب ناشي از عدم ثبتنام متقاضیان نخواهد داشت.
 پس از قطعي نمودن ثبتنام انجام موارد زير جهت دريافت به موقع خدمات درخواستي الزامي ميباشد:


پس از قطعی شدن ثبت نام ،متقاضیان میبايست مطابق سررسید تاريخ هاي اعالم شده در سامانه ثبت نام  ،نسبت به ارسال اطالعات شهركت
خود جهت درج در كتاب توانمندي ها و وب سايت رسمی نمايشگاه ،اسامی غرفه داران ،كتیبه و  ....اقدام نمايند بديهی است به منظهور ارائهه
خدمات با كیفیت مناسب به اطالعاتی كه بعد از سررسید اعالم شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و اطالعات اين قبیل متقاضهیان در كتهاب و
سايت درج نخواهد شد.

 ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه خدمات به متقاضیانی كه اطالعات درخواستی را مطابق آخرين مهلت ارسال اطالعات بهه سهتاد
ارسال ننمو ده باشند بر عهده نخواهد داشت .بديهی است هیچگونه وجهی به اين قبیل متقاضیان عودت نخواهد شد.
 كلیه اطالعات شركت كنندگان در نمايشگاه بصورت تايپ شده در سامانه پذيرفته می شود كه عیناً در موضهوعات مهرتبط مهورد اسهتفاده قهرار
خواهند گرفت لذا ستاد برگزاري مسئولیتی در قبال صحت مطالب نخواهد داشت و ستاد از پذيرف اطالعات در قالب فکس و ساير فرمت هها
معذور میباشد.

صفحه 4
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خدمات قابل ارائه توسط ستاد برگزاري نمايشگاه


فضاي نمايشگاهي:

الف ) فضاي داخل سالن با تجهیزات:
 -0حداقل متراژ غرفه ارزي و يا ريالی داخل سالن  02متر مربع میباشد.
 -2تجهیزات عمومی غرفه هاي عادي نمايشگاهی داخل سالن به شرح زير می باشند:
 -1سر درب غرفه (کتیبه)

 -2ديوارهاي پارتیشن غرفه

 -9نورپردازي غرفه

 -5دو عدد صندلي

 -6يک عدد پريز برق

 -7موکت

 -4يک عدد میز

 -1در صورت واردن آوردن هر گونه خسارت به غرفه هاي پیش ساخته ،سازه و تاسیسات سالن از سوي مشاركت كننده میزان خسارت راسا
توسط ستاد محاسبه و وجوه آن از مشاركت كننده اخذ خواهد شد.
 -4بعد از قطعی شدن ثبت نام حداكرر تا تاريخ  99/11/01امکان تغییر نوع فضا (از با تجهیزات به خام) وجود دارد و پس از آن تاريخ تغییر
نوع فضا امکان پذير نمی باشد الزم به توضیح است در صورتی كه مشاركت كنندگان محترم نسبت به اخذ فضهاي بها تجهیهزات اقهدام و
هزينه مربوطه را پرداخت نمايند و پس از آن نسبت به درخواست فضاي خام اقدام نمايند هزينه مربوطه عودت داده نخواهد شد.
 -5خروجی برقی كه به شركت كنندگان محترم تحويل میگردد قابلیت جريان  2آمپر را دارا میباشد و مقاومت سیم كشی هاي استفادهشده
در غرفه ها محدود است .لذا استفاده از وسايل پر مصرف پروژكتهور اضهافی ،وسهايل نمايشهی پرمصهرف ممنهوع اسهت .در صهورت نیهاز
مشاركتكننده بايد با هماهنگی برگزاركننده مجوز دريافت نمايد.
نکته قابل توجه شركت هاي متقاضی اين نوع غرفه؛ ابعاد هر پارتیشن جهت طراحی بنر  95*245سانتیمتر عمودي است .ابعهاد غرفهه هها در
نقشه هاي سالن ها با توجه به گريدهاي سالن قابل محاسبه است كه در صورت تمايل به طراحی بنر ابعاد فوق واجد اهمیت است.

ب -فضاي داخل سالن بدون تجهیزات (زمین خام):
فضاي خام :فضايی است كه به مشاركت كننده بدون داشتن تجهیزات نمايشگاهی از قبیل پنل ،موكت ،نور و سردرب و .....تحويل
میگردد و تجهیز آن بر عهده مشاركت كننده میباشد.
پس از قطعی شدن ثبت نام در سامانه نمايشگاه ،مشاركت كنندگانی كه نسبت به اخذ زمین خام اقدام نموده اند ،میبايست نسبت به

انتخاب پیمانکار ساخت و ساز غرفه خود از فهرست غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شركت سهامی نمايشگاه هاي
بینالمللی ايران كه در سايت  www.iranfair.comمشخص شده اقدام نمايند .غرفه سازان با توجه به روند اخذ مجوز
غرفهسازي كه متعاقبا در بخش اخذ مجوز غرفه سازي سايت اعالم می گردد ،جهت اخذ مجوز حداكرر تا تاريخ  99/11/26فرصت دارند
تا كلیه موارد مربوط به ساخت و ساز غرفه خود را با توجه به مدارك مندرج در سايت انجام و مجوز غرفه سازي دريافت نمايند.
.0

حداقل متراژ غرفه ارزي بدون تجهیزات  02مترمربع و در بخش ريالی  16متر مربع میباشد.

.2

مشاركت كنندگانی كه متقاضی غرفه بدون تجهیزات (زمین خام) می باشند ،می بايست در فرم هاي ثبت نام متراژ درخواستی در
قسمت بدون تجهیزات وارد نمايند.

.1

غرفه سازان میبايست از طريقی كه در سايت نمايشگاه متعاقبا اعالم می گردد ،نسبت به درخواست صدور مجوز و ارائه معرفی نامه از
شركت اصلی تا تاريخ  99/11/26به ستاد برگزاري اقدام نمايند.
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صفحه 5

وظايف پیمانکار ساخت غرفه
پیمانکار غرفه ساز می بايست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شركت سهامی نمايشگاه هاي بین المللی ايران انتخاب
گردد و مجوز به سايرين اعطا نخواهد شد.
پیمانکار می بايست جهت كسب اطالعات تکمیلی بابت اخذ مجوز غرفه سازي و فرايند صدور مجوز به بخش غرفه سازي سايت مراجعه نموده
و تمامی فرم ها و مدارك مورد نیاز را طبق ضوابط مشخص شده در دفترچه قوانین و مقررات غرفه سازي تکمیل نمايد.
 -0مشاركت كنندگانی كه متقاضی غرفه بصورت خام میباشند ،میبايست طبق جدول ذيل ،تضامین بابت ساخت به موقع غرفه ،حسن
انجام كار و رعايت اصول و مقررات غرفه سازي ،عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و تخلیه به موقع را به حساب شماره
 0202047898001و شماره شبا  IR140620000000202047898001و شماره كارت  6362141198510225به نام
شركت راهکارتجارت مديريت كوشا بانک آينده شعبه بلوار درختی كد  251پرداخت نمايند و اسکن فیش واريزي را همراه با مدارك
غرفه سازي به ستاد ارسال نمايند.
متراژ غرفه

مبلغ تضمین (ريال)

زير  51متر مربع

 05/111/111ريال

از  51تا  011متر مربع

 11/111/111ريال

از  011متر مربع تا  211متر مربع

 51/111/111ريال

از  211متر مربع به باال

 61/111/111ريال

 -2بديهی است بعد از اتمام كار نمايشگاه و ارائه گزارف از سوي شركت سهامی نمايشگاههاي بینالمللی تهران ،مبالغ اخذ شده فقط با ارائه
اصل فیش پرداختی و اعالم كتبی شماره حساب ،به حساب معرفی شده عودت خواهد شد (حداقل 41روز كاري پس از نمايشگاه) و در
صورت تخلف ،جريمهها از تضمین ارائهشده كسر خواهد گرديد.

 -1شركت كنندگان موظفند كابل و تابلوهاي اتوماتیک (استاندارد و مجهز به سیستم ارت – كلید محافظ جان) و متناسهب بها میهزان بهرق
مصرفی خود را تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوي اصلی يا كابلهاي ارتباطی به غرفه مربوطه ضمن هماهنگی بها سهتاد برگهزاري و
واحد برق شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران اقدام نمايند.
تذکر مهم :شرکت هاي متقاضي ساخت و ساز غرفه مي بايست حداکثر تا تاريخ  11/27/26نسبت به ارائه کلیه مدارك فوقالذکر و
طرح هاي سه بعدي غرفه خود اقدام نمايند بديهي است به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات الزم (مطابق با جدول باال) مبلغ
 2/222/222ريال جريمه تأخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم رأساً از محل تضامین دريافتي کسر خواهد شد.
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صفحه 6

ب  -1-ساخت طبقه دوم:
مشاركت كنندگانی كه تمايل به ساخت طبقه دوم در فضاي نمايشگاهی خود داشته باشند با رعايت شرايط زير و تايید بخش فنی برگزاركننده و
بخش فنی نمايشگاه و پرداخت هزينه مربوطه میتوانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمايند.
شرايط الزم براي ساخت طبقه دوم به شرح زير مي باشد:


توجه به شرايط فیزيکی غرفه و ارتفاع سالن و تأيیديه نهايی طرح غرفه توسط مدير فنی



حداقل فضاي ممکن براي طبقه همکف  16متر مربع



مساحت طبقه دوم بايد حداقل  %25و حداكرر  %51از مساحت طبقه همکف باشد.



ساخت طبقه دوم نبايد هیچ تداخل و مزاحمتی براي ساير غرفه هاي همجوار داشته باشد.



طبقه دوم میبايست به صورت اكسپوز (بدون سقف) اجرا شود.



انجام تسويه حساب مربوطه به ساخت طبقه دوم شرط اصلی صدور مجوز می باشد .هزينه طبقه دوم به شرح زير محاسبه می گردد؛
هزينه طبقه دوم = (هزينه تعرفه سالن  +هزينه برق و بیمه) * ( / 2مساحت طبقه دوم)



ستاد برگزاري با توجه به شرايط سالن و وضعیت ساير غرفه ها در تايید و عدم تايید ساخت طبقه دوم مختار است و مشاركت كننده
حق هرگونه اعتراضی در اين خصوص را ندارد.

ج) فضاي باز:


حداقل متراژ غرفه ارزي و يا ريالی فضاي باز  11متر مربع میباشد.



ستاد برگزاري در خصوص متقاضیان فضاي باز تنها نسبت به اختصاص فضا اقدام نموده و مسئولیت ديگري بر عهده نخواهد داشت.



حراست و نگهبانی از تاسیسات شركت هاي متقاضی فضاي باز بر عهده متقاضیان بوده و ستاد هیچگونه مسئولیتی در ايهن خصهوص بهر
عهده نخواهند داشت.



شركت هاي متقاضی نگهبان ،میبايست از طريقی كه بر روي سايت نمايشگاه اعالم می گردد ،نسبت به انتخاب نگهبان فضاي شب اقدام
نمايید.



مسئولیت افراد معرفی شده توسط شركت ها راسا بر عههده خودشهان بهوده و سهتاد در قبهال مشهکالت و حهوادث احتمهالی هیچگونهه
مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.



هرگونه خسارت وارد شده توسط مشاركت كنندگان مستقر در فضاي باز میبايست توسط مشاركت كننهده جبهران گهردد  ،میهزان ايهن
خسارت از سوي برگزاركننده تعیین و مشاركت كننده متعهد به پرداخت خسارات وارده بدون هیچگونه قید و شرطی خواهد بود.



با عنايت به اينکه ثبت نام و جانمايی شركت متقاضی حضور در فضهاي بهاز نمايشهگاه ،در لحظهات آخهر برگهزاري انجهام میگیهرد .لهذا
مشاركتكنندگان محترم عنايت داشته باشند كه نقشه فضاي باز مرتبا تغییر خواهد نمود و ستاد برگهزاري حهق جانمهايی شهركتها در
فضاي باز را تا آخرين لحظات براي خود محفوظ می دارد و مشاركت كننده حق هیچ گونه اعتراضی در خصهوص جانمهايی شهركتهاي
ديگر در اطراف فضاي خود را ندارد.
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صفحه 7

کتاب اختصاصي نمايشگاه:
كتاب نمايشگاه مهمترين مرجع از شركتهاي حاضر در نمايشگاه و شركتهاي مرتبط با اين صنعت می باشد كه پس از نمايشگاه نیز مهورد اسهتفاده
عموم قرار می گیرد از اين رو مشاركت كننده در صورت تمايل به حضور در كتاب رسمی نمايشگاه ،بايد نسبت به ارائه درخواست در مهلت تعیهین
شده ،ارائه فیش بانکی پرداخت هزينه و همچنین ارائه مطالب جهت چاپ به مجري رسمی كتاب اقدام نمايد.
در صورت عدم رعايت مهلت مقرر برگزاركننده نسبت به درج مطالب مشاركت كننده در كتاب رسمی نمايشگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
حضور در كتاب در قالب  2بخش امکان پذير می باشد:
 -0درج اطالعات شركت ها در كتاب كه به دو صورت اختصاري و كوتاه و يا تفصیلی در بخش توانمندي هاي كتاب نمايشگاه ،سايت و
نرمافزار نمايشگاه همراه شامل :يک صفحه (در قالب دو نیم صفحه شامل نیم صفحه فارسی و نیم صفحه انگلیسی) در قطع  A5در
كتاب توانمندي هاي نمايشگاه به همراه درج اطالعات در وب سايت رسمی و نرم افزار تلفن همراه
 -2حضور متقاضیان در بخش آگهی هاي كتاب اختصاصی نمايشگاه( ،امکان درخواست آگهی در صفحات میهانی كتهاب در حهین سهفارف
غرفه و خدمات براي مشاركت كننده وجود دارد .شرايط حضور در ساير صفحات در سايت اختصاصی نمايشگاه درج شده است).

خدمات تبلیغاتي در وب سايت نمايشگاه:
با توجه به ثبت نام اينترنتی نمايشگاه و بازديد تعداد بیشماري از مخاطبان واقعی اين صنعت از وب سايت نمايشگاه ،فرصت بسیار مناسبی
جهت معرفی شركت ها از طريق سايت مهیا می باشد واز آنجايی كه امروزه يکی از مهمترين ابزار هاي بازاريابی و توسعه بازار داشتن برنامه مدونی
براي تبلیغات موثر میباشد و ا ز طرفی اين رويداد مهم محل مناسبی جهت عرضه توانمندي هاي شركتهاي فعال در اين عرصه میباشد ستاد
برگزاري امکان مناسبی را جهت انجام تبلیغات مناسب و هدفمند براي متقاضیان فراهم آورده است  .متقاضیان اين نوع خدمت در حین سفارف
غرفه ،میتوانند نسبت به تقاضاي اين بسته اقدام نمايند.

ويژه نامه هاي اختصاصي نمايشگاه:
ستاد برگزاري تهیه و چاپ ويژه نامه اختصاصی نمايشگاه را در چند نوبت در دستور كار خود قرار داده است اين ويژه نامه ها حاوي مطالب مهمی
در خصوص آخرين رويداد ها و دستاورد هاي اين صنعت و نیز آخرين اخبار و اطالعات تخصصی اين حوزه می باشد .اين ويژه نامه فرصت مناسبی
را در اختیار شركت هاي فعال و توانمند اين صنعت قرار خواهد داد تا از اين طريق نسبت به معرفی توانمندي هاي خود اقدام نمايند.
شركت هاي عالقمند به درج رپورتاژ آگهی می توانند با مراجعه به بخش ويژه نامه خدمات جانبی تبلیغاتی شرايط حضور در اين كتاب را دريافت و
اقدام الزم را معمول دارند يا در حین سفارف غرفه نسیت يه درخواست آگهی اقدام نمايند.

سمینار تخصصي شرکت ها:
يک نمايشگاه عالوه بر فرصتسازي تجاري ،محلی براي يادگیري و نشر دانش تخصصی است .براي پربارتر شدن و ارتقاي ارزف علمی هر نمايشگاه،
در كنار آن همايشها و كارگاههايی برگزار میگردد كه با استقبال گستردهي صاحبنظران و متخصصان صنعتی روبرو بوده و فرصتی براي به روز
رسانی دانش فنی و آشنايی با دستاوردهاي نوين صنعت است .مشاركت كنندگان نمايشگاه نیز می توانند در طول دوره برگزاري نمايشگاه اقدام به
برگزاري نشست يا سمینار مورد نظر خود جهت ارائه توانمندي هاي خود نمايند .مشخصات فنی و سالن ها همايش موجود در نمايشگاه در بخش
خدمات نمايشگاهی وب سايت رسمی نمايشگاه با ذكر تعرفه هاي مصوب نمايشگاه وجود دارد .متقاضیان در صورت تمايل می بايست درخواست
خود را به صورت رسمی با ذكر نام سالن ،روز و زمان برگزاري همايش با واحد روابط عمومی ستاد برگزاري مکاتبه و بعد از تسويه حساب هزينههاي
مربوطه زمان و مکان سمینار را قطعی نمايند.

صفحه 8
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كارت شناسايي و تعهدنامه حراست


مشاركت كنندگان میبايست ضمن مراجعه به منوي مدارك تکمیلی در سامانه ثبت نام فرمهاي مربوط به درخواست كارت شناسايی
را حداكرر تا تاريخ  11/7/12تکمیل و از طريق سامانه ثبت نام به برگزار كننده ارسال نمايند .تعداد كارت شناسايی متناسب با متراژ
تحت پوشش غرفه شركت كننده به شرح زير به متقاضیان تعلق خواهد گرفت .محدوديت هاي درنظر گرفته شده از سوي حراست
شركت سهامی نمايشگاه بوده و كارت بیشتر از سهمیه صادر و ممهور نخواهد شد .لذا به منظور عدم بروز مشکالت سامانه ثبت نام
فقط به تعداد مندرج در جدول زير به مشاركت كنندگان اجازه ثبت اطالعات خواهد داد لذا در تکمیل و اعالم اسامی قطعی دقت الزم
را معمول فرمايید.



در هنگام ورود اطالعات اشخاص نسبت به درج صحیح اسامی به همراه عکس پرسنلی رنگی هر شخص اقدام نمايید ( .رعايت حجاب
كامل اسالمی براي بانوان محترمه و عدم پوشش كراوات براي آقايان طبق قوانین حراست نمايشگاه بین المللی الزامی میباشد.
همچنین عکس ها می بايست به صورت كامال اداري بوده و شئونات نمايشگاه در آن رعايت شده باشد).



كارت شناسايی مشاركت كنندگان از سه روز قبل از افتتاح نمايشگاه در محل ستاد برگزاري واقع در نمايشگاه بین المللی توزيع
خواهد شد.



طبق تمهیدات در نظر گرفته شده پاركینگ نمايشگاه براي استفاده عموم بازديدكنندگان و غرفه داران رايگان بوده و همچنین
غرفه داران می توانند با در دست داشتن كارت غرفه داري از پاركینگ هاي داخل محوطه نمايشگاه استفاده نمايند.



مشاركت كنندگان می بايستی نسبت به اخذ تعهد نامه حراست از بخش مدارك تکمیلی سامانه ثبت نام نمايشگاه اقدام و پس از
تکمیل نمودن و مهر و امضاء كردن هر دو صفحه آن نسبت به عودت آن از طريق سامانه اقدام نمايند.



بخش دريافت اطالعات اسامی غرفه داران در روز  11/7/12غیر فعال خواهد شد و كلیه كارت ها تنها بر اساس اطالعات موجود در
سامانه صادر خواهد شد و مسئولیت عدم صدور كارت براي متقاضیانی كه تا قبل از آن تاريخ نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام
ننمايند بر عهده مشاركت كنندگان محترم میباشد.



نمايندگان شركت هاي خارجی در صورت نیاز به معرفی غرفه داران خارجی می بايست به صورت حضوري به همراه اسکن رنگی پاسپورت
مشاركتكنندگان خارجی تا تاريخ  11/27/12از طريق ايمیل  sales@elecshow.comاقدام نمايند.

کارت شناسايي غرفه داران فضاي داخل سالن

کارت شناسايي غرفه داران فضاي باز

متراژ

تعداد

متراژ

تعداد

تا  12متر مربع

 2عدد

تا  52متر مربع

 2عدد

 19تا  24متر مربع

 9عدد

 51الي  122متر مربع

 9عدد

 25تا  52متر مربع

4عدد

از  121متر مربع به باال

 4عدد

 51الي  122متر مربع

 6عدد

 121الي  152متر مربع

 8عدد

 151متر مربع به باال

 12عدد
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صفحه 1

مقررات عمومي ثبت نام


برگزار كننده حق پذيرف يا رد فرمهاي درخواست مشاركت را براي خود محفوظ میدارد.



با توجه به محدوديت هاي سالن ها از جهت انطباق با درخواست كلیه شركت كنندگان ،کلیه حقوق مربوطه به جانمایی و واگذاری فضاهای
نمایشگاهی شرکت ها منحصراً در اختیار ستاد برگزاری بوده و متقاضیان با امضا این مدرک هرگونه حقی را در این خصوص از خود سلب
نموده و حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.






















با توجه به مشخصات فنی سالن ها و نقشههاي جانمايی ،ستاد برگزاري مجاز به افزايش يا كاهش متراژ تا سقف  02مترمربع میباشد
بديهی است در صورت افزايش متراژ ،مشاركت كننده موظف به پرداخت وجه مازاد و در صورت كاهش متراژ ،ستاد برگزاري نسبت به عودت
وجه متقاضی پس از پايان نمايشگاه اقدام خواهد نمود.
در صورتیکه پس از جانمايی مشاركت كنندگان در سالن هاي نمايشگاه ،ستون هاي موجود در سالن ها داخل غرفه هاي مشاركتكنندگان
قرار گیرد ،مشاركت كنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت و متراژ غرفه با در نظر گرفتن ستون میباشد.
در طراحی كل نمايشگاه (فضاي سرپوشیده و باز) و تخصیص غرفه ها به مشاركت كنندگان ،برگزار كننده با حفظ مصالح عمومی نمايشگاه
و نیز حقوق ساير شركت كنندگان داراي اختیار تام بوده و مشاركت كننده نمیتواند نسبت به محل اختصاص يافته اعتراضی داشته باشد.
مشاركت كننده مجاز به واگذاري غرفه تخصیصی يا مشاركت با شخص ثالث نمیباشد.
در صورتی كه شركت متقاضی (حتی با در نظر گرفتن تسويه حساب هزينه غرفه) در ايام برگزاري نمايشگاه در غرفه حاضر نباشد ،از
آنجايی كه اين امر سبب لطمه خوردن به كیفیت نمايشگاه می شود ،ستاد برگزاري مجاز به قرار دادن متقاضی در لیست سیاه بوده و
متقاضی براي مدت  5سال از حضور در نمايشگاه محروم خواهد شد.
مشاركت كنندگانی كه مايلند به نحوي كاركرد ماشین آالت خود را بصورت عملی نمايش دهند بايد قبال با اعالم كتبی موافقت
برگزاركننده را كسب نمايند و میزان برق مصرفی را به اطالع برگزاركننده برسانند .در هر حال مشاركت كننده مسئول جبران كلیه خسارات
ناشی از كاركرد ماشین آالت خود به شخص ثالث يا برگزاركننده میباشد .فعالیت ماشین آالت آالينده به صورت متناوب در هر ساعت 05
دقیقه امکان پذير می باشد.
مسئولیت حفظ و نگهداري كاال در ساعات بازديد و ايام قبل از افتتاح و بعد از اختتامیه نمايشگاه بعهده مشاركت كننده بوده و پس از پايان
ساعت كار روزانه نمايشگاه و در ساعات غیر بازديد كه درهاي سالن قفل و پلمپ میگردد ،حفظ و نگهداري كاال بعهده نمايشگاه میباشد.
صاحبان ماشین آالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی كامل براي نحوه حمل ماشین آالت به غرفه دو هفته قبل از افتتاح
نمايشگاه با برگزاركننده میباشند .در غیر اين صورت چنانچه امکان ا نتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه موجود نباشد مسئولیتی بر عهده
برگزار كننده نخواهد بود.
با عنايت به ساختار طبقه اول سالن خلیج فارس ( )44-2و طبقه اول سالن میالد ( )31Bامکان ورود لیفتراك و كاالهاي سنگین به سالن
هاي مذكور امکان پذير نمی باشد و صرفاً انتقال كاال از طريق چرخ دستی يا لیفتراك دستی میسر می باشد بديهی است كلیه مسئولیت ها
و عواقب ناشی از عدم توجه به اين موضوع برعهده مشاركت كننده محترم می باشد.
نگهداري و انباشت مواد اشتعال زا در داخل سالن ممنوع است .در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتعال زا براي فعالیتهاي نمايشی
مشاركت كننده بايد با كارشناس رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمايشگاه هماهنگی نموده و مجوز كتبی دريافت نمايد.
وسايل تبلیغاتی مشاركت كننده بايد در محدوده غرفه اختصاص يافته ارائه شود ،نصب هر گونه وسايل تبلیغاتی ،پالكارد ،ديوارنويسی پس
از كسب موافقت كتبی برگزاركننده و پرداخت هزينه هاي مربوطه امکان پذير میباشد.
فروف كاالهاي ارائه شده در غرفه در دوران برگزاري نمايشگاه ممنوع است .مذاكره و انعقاد قرارداد فروف در دوران نمايشگاه بالمانع بوده
لیکن انتقال كاال به خارج از غرفه پیش از اتمام نمايشگاه ممنوع میباشد.
بر اساس مقررات شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران ،رعايت حجاب و حفظ شئونات اسالمی در طول مدت نمايشگاه الزامی
است و در صورت عدم رعايت حجاب توسط شركت كنندگان يا پرسنل ايشان ،برگزار كننده يا مسئولین شركت سهامی نمايشگاههاي بین
المللی تهران مجاز به جلوگیري از ادامه فعالیت شركت كننده و يا هر اقدام قانونی ديگر میباشند .حضور بانوان در غرفه صرفا با رعايت
حجاب و پوشش مقنعه امکان پذير است.
ارائه گواهینامه استاندارد براي كاالهاي مشمول استاندارد اجباري می باشد و مشاركت كننده می بايست اين مدارك را همراه كاالهاي ارائه
شده در غرفه به همراه داشته باشد در صورتی كه براي كااليی استانداردي تعريف نشده است ارائه نامه از سوي مؤسسه استاندارد الزامی می
باشد ،بديهی است برگزار كننده و يا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران و نمايندگان ايشان میتوانند از ارائه كاالهاي مذكور بدون

بیستمین نمايشگاه بینالمللي صنعت برق ايران  /تهران  8الي  11آبان 1911





صفحه 12

ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگیري نموده و يا اقدام به تعطیل نمودن فعالیت غرفه مذكور نمايند .بديهی است در اين
صورت خسارتی از طرف برگزار كننده به شركت كننده پرداخت نخواهد شد.
برگزار كننده مجاز به عکسبرداري و فیلمبرداري از غرفه هاي نمايشگاهی میباشد.
در طول برگزاري نمايشگاه ،حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشاركت كننده به داخل محوطه نمايشگاه فقط صبح ها قبل از شروع كار نمايشگاه
امکان پذير است .در ساعات برگزاري نمايشگاه ،تردد خودروي مشاركت كننده در محوطه نمايشگاه ممنوع است.
مشاركت در اين نمايشگاه تابع مقررات و شرايط عمومی نمايشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ايران خواهد بود.

بيمه


شركت كنندگان در نمايشگاه ملزم و موظفند كاالهاي نمايشی خود را قبل از ورود به نمايشگاه و تا حداقل سه روز پس از اتمام نمايشگاه
نزد يکی از شركتهاي بیمه  ,بیمه كامل نمايند تا در صورت بروز خسارت احتمالی  ,جبران گردد  ،بديهی است ستاد برگزاري هیچگونه
مسئولیتی در خصوص شركت هايی كه كاالها  ،ماشین آالت و پرسنل خود را بیمه ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت.



مشاركت كنندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي  ,سرقت و  ...را كه در نتیجه فعالیت يا اعمال كاركنان آنها در داخل يا محل
نمايشگاه به ماشین آالت ،تجهیزات و دكوراسیون غرفه و كاالهاي نمايشی ديگران و بازديدكنندگان وارد می شود را جبران نمايند.



شركت كنندگان همچنین مسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند كه براي كارگران غرفه هنگام حمل و نقل كاال با ماشین آالت و غیره بروز
می كند و ستاد برگزاري نمايشگاه مسئولیتی در قبال پرسنل و كارگران مشاركت كنندگان برعهده نخواهد داشت.

فسخ درخواست
.0

با توجه به اينکه فسخ خدمات درخواستی علی الخصوص فسخ تخصیص فضاي نمايشگاهی مشکالت عديده اي را بهراي برگزاركننهده
ايجاد می نمايد ،لذا خواهشمند است پس از قطعی شدن تصمیم خود مبنی بر حضور در نمايشگاه نسبت به ارائه درخواسهت و واريهز
وجه اقدام نمايید ،در غیر اين صورت فسخ درخواست تنها با ارائه نامه كتبی به ستاد برگزاري و مطابق شرايط زير امکان پذير خواههد
بود و مشاركت كننده با امضاء اين مقررات حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايند.
تاريخ کتبي فسخ خدمات درخواست شده

میزان عودت هزينه خدمات درخواست شده

تا قبل از 99/1/8

 51درصد هزينه

از  99/1/8به بعد

هیچ هزينه اي عودت داده نخواهد شد.

 .2با توجه به اينکه مسئولیت كامل جانمايی برعهده ستاد ب رگزاري می باشد عدم قرارگیري در جاي مناسب دلیل موجهی جهت عدم
حضور يا فسخ درخواست نمی باشد بديهی است ستاد صرفاً مطابق جدول فوق به درخواست هاي كتبی در خصوص انصراف از حضور
رسیدگی خواهد نمود.
 .3در صورتیکه مطابق قوانین ستاد ملی كرونا نمايشگاه در تاريخ مقرر برگزار نگردد مشاركت كنندگان موظف به حضور در نمايشگاه در
تاريخ جديد خواهند بود و ستاد برگزاري هیچگونه وجهی را عودت نخواهد داد لذا در صورتیکه مشاركت كننده اصرار به عدم حضور داشته
باشد  %21كل مبلغ پیش فاكتور متقاضی به عنوان كارمزد كسر و الباقی به مشاركت كننده عودت داده خواهد شد و در صورتیکه مشاركت
كننده تصمیم به حضور در تاريخ جديد پس از عودت وجه داشته باشد میبايست كل مبلغ پیش فاكتور جديد را مجددا پرداخت نمايد.

مقررات ارزي و ريالي


مشاركت كنندگان داخلی مجاز به نمايش كاال و محصوالت خارجی يا استفاده از پوستر و نام شركت خهارجی نمیباشهند .در صهورت
عدم رعايت اين نکته ،شركت كننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شركت كنندگان خارجی خواههد
بود .در اين راستا كلیه متقاضیان حضور در بخش ريالی نمايشگاه می بايست عالوه بر مدارك ارسالی نسبت به تکمیل فهرم تعهدنامهه
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ارزي -ريالی  F13و توديع چک به میزان كل ارزف ارزي غرفه درخواستی نزد ستاد برگزاري اقدام نمايند .بديهی است ستاد برگزاري
از ثبت نام شركت هايی كه نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه و توديع چک تضمین ارزي -ريالی اقدام ننماينهد معهذور مهی باشهد .نهرخ
تسعیر ارز با هماهنگی بخش مالی ستاد بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.


میزان تضمین ثبت نام ريالی به اندازه كل ارزف ارزي غرفه با احتساب نرخ روز ارز محاسبه می گردد.



ارائه پروانه بهره برداري يا رتبه بندي شركت (جهت اثبات تولید كننهده بهودن شهركت) از سهوي شهركتهايی كهه بصهورت ريهالی در
نمايشگاه حضور پیدا می كنند الزامی است .ستاد برگزاري نمايشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهاي ناشی از ايهن موضهوع بهر
عهده نمی گیرد.



در صورتیکه مشاركت كننده با ارائه پروانه بهره برداري نسبت به ثبت نام در بخش ريالی اقدام نمايند و در زمان برگزاري نمايشگاه به
نمايش م حصول /خدمت /پوستر/بنر مرتبط با محصوالت/خدماتی به جز محصوالت يا خدمات مندرج در پروانه بهره برداري ارائه شده
در هنگام ثبت نام اقدام نمايند و آن محصول /خدمات /پوستر/بنر /كارت ويزيهت /بروشهور /كاتهالوگ و  ...مشهمول بخهش ارزي باشهد
مشاركت كننده متعهد و ملزم به پرداخت كلیه هزينه ها و ساير جرائم مربوطه خواهد بود.



غرفه هاي ريالی و ارزي بصورت مجزا برپا خواهد شد .مشاركت كنندگانی كه دو غرفه ارزي و ريالی را همزمان درخواست نمودهاند
الزم است كه غرفه ها را مجزا از هم و مستقل برپا نمايند به طوري كه در طول مدت برگزاري نمايشگاه غرفه ها از هم قابل تشخیص
باشند.

نکته مهم قابل توجه شرکت هاي ارزي ريالي  :شرکت هايي که غرفه آنها در وسط سالن بوده و متراژ قسمت ارزي آنها  12مترمربع مي باشد ،غرفه
بخش ارزي مي بايست در ابعاد  4*9مترمربع بوده و براي ساير مساحت هاي ارزي درخواستي حداقل عمق غرفه مي بايست  4متر باشد (نسبت
رعايت گردد) .همچنین موقعیت قرارگیري و ابعاد غرفه در هنگام اجرا نیز مي بايست عیناً با موقعیت و ابعاد مشخص شده در نقشههاي اجرايي
ستاد اجرايي يکسان باشد .در صورت عدم رعايت اين بند تمام غرفه ريالي ،ارزي تلقي خواهد شد.
شايان ذکر است غرفه ارزي مي بايست به صورت کامل با فالور باکس يا نیم ديوار ثابت شده از غرفه ريالي جدا گردد و هیچ گونه راه عبوري بین
دو بخش غرفه وجود نداشته باشد.



عرضه و نمايش هرگونه كاال ،پوستر و برند خارجی براي معرفی محصوالت خارجی در بخش داخلی ممنوع و در صورت عهدم رعايهت،
طبق مقررات ،هزينه مشاركت بر اساس تعرفه مصوب شركت كنندگان خارجی و بصورت ارزي محاسبه و دريافت خواهد شد.



در صورت عدم رعايت مقررات ارزي ريهالی نمايشهگاه توسهط مشهاركت كننهدگان و تشهخیص كمیتهه ارزي ريهالی شهركت سههامی
نمايشگاههاي بین المللی  ،مشاركت كننده موظف به پرداخت هزينه هاي غرفه خود بر مبناي غرفه ارزي بوده و حهداكرر  24سهاعت
پس از ابالغ كتبی ستاد برگزاري میبايست با برگزاركننده تسويه حساب نمايد ،بديهی است در غیر اين صورت غرفه مشاركت كننهده
توسط برگزاركننده تعطیل و پلمپ شده و مشاركت كننده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و هزينه هاي پرداخت شهده عهودت
داده نخواهد شد.



ارائه كاال و قطعات منفصله خارجی در غرفه مستقلی كه جهت معرفی خدمات پس از فروف درخواسهت میگهردد ،ممنهوع میباشهد.
بديهی است در صورت اقدام ،کال هزينه مربوطه به صورت ارزي محاسبه خواهد شد.

ساخت ،آماده سازي و آرايش غرفه


شرکتهايي که متقاضي فضاي بدون تجهیزات ( زمین خام) مي باشند میبايست نسبت به رعايت موارد زير اقدام نمايند.
نقشه هاي اجرايی غرفه هايی كه توسط پیمانکار اجرا میشود بايد به تايید ستاد برگزاري نمايشگاه رسیده و مجهوز سهاخت دريافهت
نمايند .آخرين مهلت ارائه تضامین و ا خذ مجوزات الزم مطابق مقررات شركت سهامی نمايشگاه هاي بین المللهی ،حهداكرر تها تهاريخ
 11/27/26می باشد بديهی است به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ  2/111/111ريال جريمه تأخیر به شركت مربوطهه



تعلق خواهد گرفت و اين جرائم از محل تضامین دريافتی كسر خواهد شد.
ستاد برگزاري نمايشکاه مطابق قوانین بخش فنی ( مديريت طراحی و غرفه آرايی شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران)
محق به انجام هرگونه تغییر در طرح هاي ارائه شده میباشد .در صورتی كه شركت كننده تغییرات طرح را رعايت ننمايد ،ستاد
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برگزاري يا شركت سهامی نمايشگا ههاي بین المللی ايران حق دارد نسبت به تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينه هاي مربوطه را
از مشاركت كننده اخذ نمايد.
كلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جوشکاري ،نجاري و غیره در داخل سالنهاي نمايشگاه ممنوع میباشد و قطعات الزم براي
ساخت غرفه ها میبايست به صورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمايشگاه گردند ،بديهی است در صورت عدم رعايهت مهوارد
فوق برگزاركننده میتواند نسبت به قطع برق و تعطیل نمودن ساخت و ساز اقدام نمايد.
تحويل سالن به منظور شروع مونتاژ و برپايی غرفه هاي خودساز (خام) و ورود ماشین آالت سنگین بر روي سايت اعالم خواههد شهد.
آخرين مهلت اتمام عملیات مونتاژ و برپايی غرفه هاي خودساز ساعت  02روز قبل از افتتاح است .بديهی است به ازاء هر ساعت تاخیر
و ديركرد در برپايی غرفه ،مبلغ پنج میلیون ريال از سپرده حسن انجام كار مربوطه كسر خواهد گرديد.
آماده سازي ،آرايش غرفه ها و چیدن كاال بايد تا ساعت  06/11روز قبل از افتتاح نمايشگاه تکمیل و بهه اتمهام رسهیده باشهد و كلیهه
وسايل اضافی و صندوقهاي خالی از محوطه نمايشگاه خارج شده باشد .در غیر اين صورت شركت كننده موظف اسهت بهه ازاي ههر
ساعت ديرکرد مبلغي معادل پنج میلیون ريال را به عنوان خسارت پرداخت نمايد .بدين منظور ،كلیه شركت كنندگان ملزم
به تحويل تضمین قانونی مربوط به اين موضوع از طريق خود يا پیمانکهار خهود بهه سهتاد برگهزاري همزمهان بها تايیهد طهرح توسهط
برگزاركننده میباشند .بديهی است در صورت هرگونه ديركرد يا وارد آوردن خسارت  ،ستاد برگزاري خسهارات وارده را راسها از محهل
تضامین دريافت شده جبران خواهد نمود ومشاركت كننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی در اين خصوص نخواهد داشت.

اينترنت


متقاضیان استفاده از اينترنت بايد ضمن مراجعه به وب سايت  expo.ebss.irنسبت بهه تکمیهل فهرم ،انتخهاب نهوع سهرويس اينترنهت و
پرداخت هزينه اقدام نموده و جهت گرفتن كلمه عبور با پیمانکار نمايشگاه بین المللی ،شركت ايرانیان نت هماهنگی الزم را به عمل آورند.

تبليغات ،عكاسي


انجام هرگونه تبلیغات در محوطه نمايشگاه و خارج از غرفه هاي اختصاصی مشاركت كننده ،پس از هماهنگی و كسب مجوز از برگزاركننده
و روابط عمومی شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران مجاز میباشد .بديهی است مشاركت كنندگانی كه بدون كسب مجوز نسبت
به انجام تبلیغات در محوطه نمايشگاه اقدام نم ايند متعهد خواهند بود عالوه بر پرداخت هزينه هاي تبلیغهات مطهابق تعرفهه ههاي شهركت
سهامی نمايشگاه ها ،نسبت به پرداخت جريمه به ستاد برگزاري اقدام نمايند.



هرگونه عکسبرداري و فیلمبرداري از محوطه نمايشگاه و داخل سالنها پس از كسب مجوز از ستاد برگزاري و روابط عمومی شركت سهامی
نمايشگاههاي بین المللی ايران مجاز میباشد.

خروج كاال


خروج كاال از محوطه نمايشگ اه هاي بین المللی ايران در طول مدت برگزاري نمايشگاه ممنوع میباشد .لذا مشهاركت كننهدگان از آوردن
اقالم غیر ضروري اجتناب نمايند.



در پايان نمايشگاه ،مشاركت كننده فقط با پرداخت كلیه صورتحساب ها ي مربوط به دوران برگزاري نظیر تلفن ،اينترنت ،جريمهه ارزي-
ريالی ،خسارات وارده و اخذ برگه تسويه حساب نهايی و برگه خروج میتواند كاالي خود را از داخل سالن محل نمايش و محوطه نمايشگاه
بین المللی ايران خارج نمايد .لذا از كلیه شركت كنندگان تقاضا می شود بمنظور تسهیل و تسريع در خروج از محوطه براي تسويه حسهاب
كامل ،قبل از پايان نمايشگاه اقدام نمايند.



مشاركت كنندگان بايد حداكرر تا ساعت  24روز بعد از نمايشگاه نسبت به بسته بندي ،خروج كاال و تخلیه غرفه ههاي اختصاصهی خهود
اقدام نمايند .بديهی است در صورت عدم توجه به اين نکته و پس از پايان مهلت مقرر ،برگزار كننده راسا به تخلیه غرفه اقهدام نمهوده و در
خصوص خسارات وارده و يا فقدان كا ال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و هزينه هاي تخلیه از محل تضمین مربوطه كسهر و مشهاركت
كننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.



در زمان تخلیه و خروج كاال كلیه مسئولیت ها (مفقود شدن كاال ،خسارات وارده به كاال و تجهیزات نمايشگاهی) به عهده مشاركت كننده
بوده و ستاد برگزاري هیچگونه مسولیتی در اين خصوص نخواهد داشت.
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حوادث غير قابل پيش بيني
در صورت بروز هرگونه حادثهاي خارج از اختیار و كنترل برگزاركننده مانند جنگ ،زلزله  ،سیل و بیماري هاي فراگیر و ساير حهوادث طبیعهی كهه
م نجر به عدم برگزاري ،تاخیر يا افزايش دوره برگزاري نمايشگاه شود ،برگزار كننده در جهت حفظ منافع مشاركت كننده اقدام مینمايهد و شهركت
كننده مجاز به اعتراض يا استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود.

تاريخ هاي مهم
ثبت نام اوليه
ارسال کاتالوگ

يک هفته پس از اعالم تايید پیش ثبت نام

بررسي کاتالوگ و تايید يا عدم تايید شرکت ها

يک هفته پس از دريافت کاتالوگ

واريز هزينه

 9روز پس از تايید درخواست غرفه

چک ضمانت  +فرم تعهد ارزي و ريالي

حداکثر تا تاريخ 11/27/12

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

11/27/12

مدارک تكميلي
ارسال اطالعات جهت درج در دايرکتوري ،سايت CD ،و  APPموبايل
ارسال اسامي و عکس غرفه داران
11/27/12

فرم حراست
کتیبه
ارسال پاسپورت مشارکت کنندگاني که میهمان خارجي دارند

مراحل اجرايي
اخذ مجوز غرفه سازي
11/27/26
اخذ مجوز انشعاب برق
تحويل غرف خودساز

11/28/25

تحويل غرف پیش ساخته

11/28/27

ورود کاالهاي سنگین نمايشگاهي

11/28/26

تحويل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

از 11/28/26الي 11/28/27

جمع آوري غرف و خروج کاال

11/28/12
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صفحه 14

نكات مهم
 هزینه های ناشی از وارد آوردن خسارت در موقع خروج یا ورود کاال ،برپا کردن غرفه ،برچیدن غرفه که از سوی شررکت سرمامی نمایشرگاههایبینالمللی تمران به ستاد برگزاری گزارش گردد ،به عمده شرکت کننده بوده و میبایست تمام و کمال پرداخت گردد.
 مشارکت کنندگان داخلی مجاز به نمایش کاال و محصوالت خارجی یا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی نمیباشند .در صورت عدم رعایت ایننكته ،شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بما غرفه به صورت ارزی بر اساس تعرفه شرکت کنندگان خارجی خواهد بود .در این راستا کلیه متقاضیان
حضور در بخش ریالی نمایشگاه می بایست عالوه بر مدارک ارسالی نسبت به تكمیل فرم تعمدنامه ارزی -ریالی  F13و تودیع چک به میزان کل
ارزش ارزی غرفه نزد ستاد برگزاری اقدام نمایند .بدیمی است ستاد برگزاری از ثبت نام شرکت هایی که نسبت به تكمیل فرم تعمدنامه و تودیع چک
تضمین ارزی -ریالی اقدام ننمایند معذور می باشد .نرخ تسعیر ارز با هماهنگی بخش مالی ستاد بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.
 چنانچه بنا به هر دلیلی کمیته ارزی -ریالی شرکت سمامی نمایشگاههای بینالمللی فضای نمایشگاهی در اختیار شرکت کننرده را ارزی تشرخیدهد مشارکت کننده باید تمامی هزینهها را تمام و کمال بر اساس تعرفه های ارزی حداکثر ترا  42سراعت پرا از ابرالغ کتبری سرتاد برگرزاری بره
مشارکتکننده ،پرداخت نماید .در صورت جریمه شدن هزینه ریالی پرداختی ضبط و کلیه هزینه ها می بایست بر اساس تعرفره هرای ارزی پرداخرت
گردد.
 با توجه به محدوديت هاي سالن ها از جهت انطباق با درخواست كلیه شركت كنندگان ،کلیه حقوق مربوطه به جانمایی و واگذاری فضاهاینمایشگاهی شرکت ها منحصراً در اختیار ستاد برگزاری بوده و متقاضیان با امضا این مدرک هرگونه حقی را در این خصوص از خود سلب نموده و
حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
 با توجه به مشخصات فنی سالن ها و نقشههای جانمایی ،ستاد برگزاری مجاز به افزایش یا کاهش متراژ تا سقف  24مترمربع میباشد بدیمی استدر صورت افزایش متراژ ،مشارکت کننده موظف به پرداخت وجه مازاد و در صورت کاهش متراژ ،ستاد برگزاری نسبت به عودت وجه متقاضی پا از
پایان نمایشگاه اقدام خواهد نمود.
 با توجه به اینكه مسئولیت کامل جانمایی بر عمده ستاد برگزاری می باشد عدم قرارگیری در جای مناسب دلیل موجمی جمت عدم حضور یا فسردرخواست نمی باشد بدیمی است ستاد صرفاً مطابق جدول صفحه ده به درخواست های کتبی در خصوص انصراف از حضور رسیدگی خواهد نمود.
 چنانچه شرکت کننده تصمیم به فس قرارداد و عدم شرکت در نمایشگاه را داشته باشد طبق مقررات مندرج در صفحه ده همین قوانین و مقررراتاقدام خواهد شد و مشارکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
کلیه حقوق مربوطه به جانمایی و واگذاری فضاهای نمایشگاهی کامال در اختیار سرتاد برگرزاری مری باشرد و مشرارکت کننردگان حرق هیچگونرهاعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
 شرکت کنندهای که تمایل به داشتن فضای خام برای غرفه سازی دارد میبایست تضامین ساخت غرفه ،حسن انجام کار ،تخلیه به موقرع را طبرقجدول مندرج در صفحه چمار قوانین و مقررات پرداخت نمایند .که در صورت بروز هرگونه خسارت از سوی مشارکت کننده ،هزینه مربوطه از ضمانت
سپرده شده کسر خواهد گردید.
 معرفی پیمانكار به صورت کتبی و اخذ مجوزات الزم جمت ساخت غرفه از ستاد برگزاری حداکثر تا تاری  99/70/62می باشد .بدیمی است برهازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ  6/777/777ريال جریمه تأخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم از محل تضامین
دریافتی کسر خواهد شد.
اين شرکت با مطالعه تمامي موارد مندرج در اين قوانین و مقررات ( کل  14صفحه اين سند ) ،ضمن قبول آن متعهد ميگهردد کلیهه
قوانین و مقررات مذکور را رعايت و هرگونه عواقب ناشي از عدم رعايت قوانین و مقررات به عهده ايهن شهرکت ميباشهد و سهتاد
برگزاري هیج گونه مسئولیتي در اين خصوص ندارد.
نام مدير عامل:
مهر و امضاء شركت:
تاريخ:

