به نام خدا
فرم درخواست مشارکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی خشکبار ،آجیل  ،میوه های خشک و صنایع وابسته

International Exhibition of Nuts, Dried Fruits & related industies

IRANNUTEX2018

مدیر عامل محترم شرکت
با سالم  ،احتراما به استحضار میرساند به استناد مجوز شماره  91/024/86913مورخ  91/40/42سازمان توسعه تجارت ایران :

پنجمین نمایشگاه بین المللی خشکبار ،آجیل  ،میوه های خشک و صنایع وابسته
)(IRANNUTEX 2018
توسط شرکت مشــاوران نمایشگاهی سایـــا نمای پارسیان از تاریخ  68لغایت  61دیماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی
تهران برگزار میگردد  .لذا دستور فرمایید فرمهای مشارکت ( قرارداد) پیوست ( 6تا  )5را به صورت کامل و خوانا تکمیل و همراه با مدارک
به ستاد برگزاری این نمایشگاه ارسال نمایند .الزم به یادآوریست فرم های فاقد مهر و امضا معتبر نخواهند بود .
با تشکر – ستاد برگزاری نمایشگاه

گروه های کاالیی :
• تولید کنندگان و توزیع کنندگان آجیل و خشکبار
• واحدهای بسته بندی خشکبار
• واحدهای پوستگیری ،بودادن و پاستوریزه کردن خشکبار ،واحدهای درجه بندی ،خالل و پادرینگ
• میوه ها و سبزیجات خشك
• زعفران
• زرشك و عناب و گیاهان دارویی
• چای و قهوه
• انواع حبوبات  ،ادویه و چاشنی ها  ،غالت ،برنج ،ذرت و گندم
• شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری  ،شهرک های صنعتی
• نهاده های کشاورزی (کود ،بذر ،سم و …(
• صنایع تبدیلی و جنبی
• شرکتهای بازرگانی
• انجمن ها و تشکل های وابسته
• نشریات و پایگاههای اطالع رسانی تخصصی و مرتبط

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :


تکمیل فرم درخواست مشارکت ( ،مهر و امضاء شده) نقشه تائید شده (مهر و امضاء شده) و ارسال به ستاد برگزاری نمایشگاه



مدرک قانونی فعالیت  :اساسنامه (مدارک ثبتی شرکت)  ،کارت بازرگانی  ،پروانه فعالیت  ،پروانه کسب  ،مجوز از جهاد کشاورزی



تصویر کاتالوگ محصوالت قابل ارائه مشارکت کننده در نمایشگاه



فیش بانکی واریز وجه بر اساس فرم مالی دریافتی



تکمیل کلیه فرمهای پیوست  :فرم درج اطالعات در کتاب ویژه نمایشگاه  ،فرم اسامی غرفه داران  ،فرم تائید نوع غرفه (پیش ساخته  ،خود ساز
،لوازم و تجهیزات سنگین و سردرب غرفه )



تکمیل فرم شرایط و مقررات مهر و امضاء شده قابل دریافت از ستاد برگزاری و سایت اختصاصی نمایشگاه به آدرس www.irannutex.ir:

شرایط ثبت نام :


مشارکت در این نمایشگاه تابع قوانین و مقررات عمومی شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران میباشد  .فروش کاال در نمایشگاه تخلف
محسوب و در صورت مشاهده تخلف ،غرفه پلمپ میگردد .



در صورت انصراف شرکت کنندگان به هر دلیل تا قبل از یکماه  64درصد کل مبلغ و کمتر از یکماه کل مبلغ اجاره بهای غرفه به عنوان
خسارت دریافت و ضبط خواهد شد .



مشارکت کننده میتواند با رعایت شرایط و مقررات نمایشگاه بین المللی تهران اقدام به ساخت غرفه در نمایشگاه نماید مشارکت کننده
میبایست حداقل دوهفته قبل از برگزاری نمایشگاه فرم های تکمیل شده ،فیش هلی واریزی و مدارک مورد نیاز  ،طرح سه بعدی به همراه
نقشه با ابعاد و مصالح مورد مصرف ( فرم الف و ب ،فرم شماره  )5را به آدرس اعالم شده از سوی ستاد برگزاری جهت تایید و دریافت مجوز
ارائه نماید( .فرم تعهدنامه و شرایط غرفه سازی مندرج در سایت رسمی نمایشگاه www.irannutex.ir :



مشارکت کنندگان محترم ملزم هستند کاالهای نمایشی خود را  20ساعت قبل از افتتاح در محل غرفه ها جانمایی نمایند الزم به ذکر است
هرگونه ساخت و ساز و ورود و خروج کاال در صبح افتتاح نمایشگاه و در حین برگزاری در روزهای آتی ممنوع میباشد .



در صورت ارائه محصوالت خارجی ،و همچنین در صورتی که در زمان برگزاری نمایشگاه تخلفاتی اعم از ارائه محصوالت نمایندگی های خارجی ،
بسته بندی خارجی و تبلیغ محصوالت خارجی در قالب کارت ویزیت ،بنر ،کاتالوگ ،بروشور و ...مشاهده گردد  ،هزینه غرفه به صورت ارزی
محاسبه خواهد شد.



متقاضی پس از ثبت نام تحت هیچ شرایطی مجاز به واگذاری غرفه به شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی نمیباشد.



در صورت نیاز به اقالم و تجهیزات مازاد با هزینه مجزا ،دو هفته پیش از موعد برگزاری با ستاد برگزاری هماهنگ فرمایید.



رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی میباشد .



در یك غرفه با یك ثبت نام کننده حقوقی  ،درج یك نام جهت سردرب مجاز می باشد.
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 -1فرم شماره یک
توجه  :اطالعات این فرم عینا در صورتحساب رسمی و کتاب ویژه نمایشگاه درج خواهد شد .لذا در تکمیل این فرم نهایت دقت را مبذول

فرمایید .فرم های ناقص و بدون امضاء فاقد اعتبار میباشند.
نام مدیر عامل :

نام شرکت :
زمینه فعالیت  /گروه کاالیی :

تلفن :

موبایل :

دورنگار :

نشانی :
کد پستی :
Website:
کد اقتصادی :

Email:
شماره ثبت :

شناسه ملی :

Managing director:

Company :

Activity / products :

Mobile :

Fax:

Tel :
Address:
Po Box :

Website:
Registration number :

Email:
Id number:

اینجانب  .......................................................................نماینده تام االختیار/مدیر عامل شرکت  ...................................................................با آگاهی به قوانین و
مقررات نمایشگاه و مطالعه کامل شرایط  ،تقاضای شرکت در نمایشگاه فوق الذکر را دارم .
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فرم شماره  - 2هزینه اجاره بها و نحوه پرداخت اجاره بهای غرفه

نوع غرفه

داخل
سالن

فضای باز

حداقل متراژ قابل

فضای

شماره

واگذاری

مورد نیاز

غرفه

اجاره بها به
ازای هر متر

فضای سرپوشیده ارزی

مربع

* با تجهيزات

 21متر مربع

2/010/000

بدون تجهيزات

 12متر مربع

810/000

بدون تجهيزات

 00متر مربع

210/000

با تجهيزات

بدون تجهيزات

 291یورو

 281یورو

-

 221یورو

 غــرفه با تجهیزات شامل :پانل بنـدی غرفه ،موکت کف غرفه ،پیشانینویسی غرفه ،یك عدد پریز برق ،روشنایی ( 8عدد المپ  28وات
کم مصرف) 6 ،عدد میـز 2 ،عدد صندلی به ازاء هر  62متــر مربع .
 غرفه بدون تجهیزات  :حداقل  20متر مربع و بدون هیچ گونه امکانات فوق الذکر می باشد  ،در اینصورت مشارکت کننده موظف به ساخت
غرفه خود طبق قوانین نمایشگاه بین المللی تهران بوده و الزم است نقشه های اجرایی غرفه  ،مشخصات دقیق فنی ،نامه کتبی پیمانکار
ساخت  ،ضمانت معتبر و مکفی و دیگر موارد مورد نیاز را جهت اخذ مجوز تا  65روز مانده به نمایشگاه( )91/9/23به بخش فنی ستاد برگزاری
ارائه نماید.
 الزم به ذکر است ضمانت های نقدی و غیر نقدی تا ارائه گزارش تخلفات که توسط امور مربوطه نمایشگاه به ستاد برگزاری اعالم می گردد
 ،نزد مجری امانت می باشد و پس از آن در صورت عدم مشکل عودت می گردد.
 هزینه اجاره بهای غرفه شامل هزینه رجیستری نیز میباشد.ضمنا به جمع کل اجاره بهاء غرفه مبلغ  %9مالیات بر ارزش افزوده  ،اضافه
میگردد.
نام بانك
پاسارگاد

ملت


شماره حساب یا کارت

بنام
شرکت مشاوران نمایشگاهی

شماره حساب

6849-3644-66201049-6

سایا نمای پارسیان

شماره کارت

5422-2904-4446-5084

شرکت مشاوران نمایشگاهی

شماره حساب

6908919269

سایا نمای پارسیان

شماره کارت

1640-8803-0002-8630

 54درصد فیش واریزی را به همراه فرم درخواست مشارکت تکمیل شده در مهلــت مقرر ظرف مدت  03ساعت از زمان رزرو غرفه به
ستـاد برگزاری نمایشگاه به شماره دورنگار  486-81188989 :و 426- 25960084و یا تلگرام  49850341898ارسال فرمایید .



مشارکت کننده موظف خواهد بود از تاریخ دریافت فرم مالی  54درصد اجاره بها را جهت قطعی نمودن ثبت نام واریز و فیش واریزی را تا
 03ساعت به ستاد برگزاری ارسال نماید در غیر اینصورت غرفه رزرو شده از حالت رزرو خارج و قابل واگذاری خواهد بود .



در صورت انصراف شرکت کنندگان به هر دلیل تا قبل از یکماه  64درصد مبلغ و کمتر از یکماه کل مبلغ اجاره بها به عنوان خسارت
دریافت و ضبط خواهد شد .
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فرم شماره  -3فرم دریافت اسامی غرفه داران ویژه مشارکت کنندگان ریالی و داخلی
و کارت پارکینگ
جهت افزایش حفاظت فیزیکی در ساعات اولیه بازگشایی سالنها و جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول و سهولت تردد مسئولین و
متصدیان غرفه ها نسبت به صدور کارت شناسایی بر اساس تعرفه مندرج در بند شرایط و تعرفه های کارت شناسایی و پارکینگ اقدام
میشود
مدارک الزم :
تکمیل فرم شماره 8
ارائه یك قطعه عکس  8*0پشت نویسی شده (نام و نام خانوادگی  ،نام شرکت ) به ازای هر شخص
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سمت

6
2
8
0
5
1
0

تعداد کارت شناسایی تحویلی به هر غرفه بر اساس متراژ
متراز غرفه

تعداد کارت تحویلی

تا  20متر مربع

 8کارت

 20تا  54متر مربع

 5کارت

 54تا  04متر مربع

 0کارت



از متراژ  04متر مربع به باال نیز در ازای هر  24متر مربع یك عدد کارت شناسایی اضافه خواهد شد .



تحویل کارت بدون ارائه فرم تکمیل شده و تایید شده و رعایت کلیه قوانین امکان پذیرنخواهد بود



با توجه به مقررات و دستور العمل های شرکت سهامی نمایشگاهها استفاده از کارت شناسایی عکس دار در طول نمایشگاه الزامی و غیر
قابل واگذاری به غیر میباشد .
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 -4فرم شماره چهار
کارت پارکینگ


محل پارک اتوموبیل ها بر اساس کارتهای پارکینگ صادره از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها معین میگردد .



تعادا کارت های پارکینگ بر اساس متراژ غرفه تعیین میگردد (بر اساس جدول ذیل )

ردیف

نام شرکت

نوع اتومبیل

شماره انتظامی

رنگ

6
2
8

تعداد کارت پارکینگ تحویلی به هر غرفه بر اساس متراژ
متراژ غرفه

حداکثر تعداد کارت تحویلی

تا  20متر مربع

 6کارت

 20تا  54متر مربع

 2کارت

از  54متر به باال

 8کارت
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 -5فرم شماره پنج
فرم تایید نام سردرب  ،نوع غرفه و تجهیزات و ماشین آالت سنگین
مشارکت کننده گرامی ،نام شرکت و یا برندی که اعالم میفرمایید عینا به صورت فارسی و انگلیسی در سردرب غرفه درج خواهد گردید لذا
در تکمیل این بخش دقت فرمایید .

)Company Name (English

نام سردرب (فارسی)

این شرکت ماشین آالت و تجهیزات سنگین :
این شرکت غرفه سازی :

دارد

ندارد

* دارد

ندارد

* مدارک الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازی :


معرفی نامه کتبی از مشارکت کننده



نقشه های اجرایی اندازه گیری شده در دو نسخه (پالن  ،نما  ،پرسپکتیو ) با قید مصالح مورد استفاده



تضمین معتبر و مکفی جهت ضمانت حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی (پایان به وقه غرفه سازی  ،عدم وارد نمدن
خسارت از هر نوع  ،تخلیه به موقع) که توسط این شرکت به مشارکت کننده مسترد خواهد شد.



فرم ویژه غرفه سازی (الف و ب ) که هنگام ارائه موارد فوق توسط برگزار کننده جهت معرفی به مدیریت طراحی و غرفه آرایی شرکت
سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا تکمیل و ارائه خواهد شد .



جهت دریافت دفترچه کامل شرایط و مقررات غرفه سازی و فرم های مذکور به سایت اختصاصی نمایشگاه به آدرس
WWW.IRANNUTEX.IRمراجعه و یا با ستاد برگزاری با شماره های  486-81188989و یا  426-22204466تماس حاصل فرمایید.

اینجانب  ..........................................................................مدیر عامل شرکت  .....................................................................پس از مطالعه کامل مقررات "پنجمین
نمایشگاه بین المللی خشکبار،آجیل ،میوههای خشک وصنایع وابسته تهران" نسبت به تکمیل فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه مذکور
اقدام نموده و رعایت کامل مفاد آن را تعهد مینمایم.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل
مهر و امضاء

