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اولین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی ،امالک و مستغالت

باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " اولین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی ،امالک و مستغالت "مواردي را جهت
برگزاري هر چه بهتر و منظمتر اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها از تاريخ  2آبان ماه  96در ساعت16:30در محل برگزاري نمايشگاهها ،واقع در پل شهرستان ،آماده واگذاري ميباشد.
 -2غرفه داران در بددو ورود بده نمايشدگاه و قادل از تحويدل و چيددمان غرفده ،نمدات بده مراجرده بده دفتدر ممدمول سدا ن و تكميدل
فرمهاي تحويل غرفه اقدام نمايند .در صورت غرفه سازی شبانه روزی هماهنگی با مسئول سالن الزامی است.

 -3از مشارکت کنندگانی که تمایل به غرفه سازی دارند ،خواهشمند است نسبت به ارائه و ارسال طرح موورد نرور اودا ل20روز بول از برگوزاری
نمایشگاه و همچنین معرفی شرکت یا پیمانکارغرفه سازی ا دام نمایند .شایان ذکر است طرح پیشنهادی باید به تایید کارشناس سازمان نروام مهندسوی
ساختمان رسیده و همچنین فرم مربوطه نیز باید ممهور به مهر نرام مهندسی گردد.

جهت هماهنگي و ارسال طرح مياايمت با كارشناس امور اجرايي آقای یوسف زاده تماس حاصل نماييد.اطالعات تماس ايشان به اين شدرح
مي باشد :تلفکس -03136303840:تلفن همراه -09134211969 :تلگرام  09135603240 :ایمیل( mes@isfahanfair.com:جهت ارسال طرح غرفه سازی)

**بدیهی است هرگونه عملیات برش کاری چوب و جوش کاری فلزات در سالن های نمایشگاه ممنوع می باشد**
 -4ساعت بازديد از نمايشگاه از ساعت 15:00تا 21:00مي باشد و مممو ين غرفه موظفند  30دقيقه قال از شروع بازديد از نمايشگاه در محل
حاضر و تا پايان وقت نمايشگاه و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -5برددد از اتمددام سدداعات كددار نمايشددگاه ،در سددا نها توس د ممددمو ين نمايشددگاه پلمددم مدديگددردد و  30دقيقدده قاددل از سدداعت
شددروع نمايشددگاه بددا حضددور ممددمو ين نمايشددگاه در سددا نها فددپ پلمددم ميگددردد .ددذا حضددور ممددمو ين غرفددههددا در سدداعت
مقرر ا زامي است ،در غير اين صورت هيچگونه مممو يتي متوجه شركت نمايشگاهها نميباشد.
 -6نصب كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفهداران در ساعات كدار و زمدان ورود بده نمايشدگاه ا زامدي اسدت.ضومنا ورود اطالعوات
غرفه داران(مدیران و کارمندان ااضر در غرفه) بل از برگزاری نمایشگاه در سامانه ثبت نام نمایشگاه الزامی می باشد.
در صورت عدم درج اطالعات غرفه دارن از تحویل کارت غرفه داری معذوریم.
 -7ورود به پاركينگ نمايشگاه صرفا ًبا كارت پاركينگ امكان پذير بوده وكارت غرفه داري جهت ورود فاقد ارزش مي باشد.
به هر شرکت(مشارکت کننده) یک عدد کارت پارکینگ تعلق می گیرد و این کارت صرفا جهت ورود یک دستگاه خودرو می باشد.

 -8مممو يت حفظ و حراست از اموال غرفهها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود.
 -9غرفهداران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچو فرا يتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -10اداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی  3/5متر میباشد.
 -11غرفهداراني كه از وسايل سمري و بصري استفاده مينمايند ملزم به رعايت صداي وسيله صوتي درحد غرفه خود ميباشند.

-12غرفددهداران حددچ چمددااندن پوسددتر و كاتددا وا بدده ديددوار نمايشددگاه بددا اسددتفاده از هرگوندده مددواد چمدداي را ندارنددد
در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خمارت وارد شده ميباشند.
 -13استرمال دخانيات در محي نمايشگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
 -14نظافددت نمايشددگاه هددر روز برعهددده برگزاركننددده بددوده و در صددورتيكه پرسددنل خدددمات از نظافددت غرفددهاي خددودداري و يددا
سهلانگاري نمودند مراتب را فورا با ذكر تاريخ به مممول سا ن اعالم دارند.
 -15با عنايت به اينكه بردد از سداعت مقدرر در پايدان هدر روز بدر سدا نها قطدع مديگدردد الزم اسدت قادل از زمدان مدذكور نمدات
به خاموش نمودن كليه وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد.
نام و نام خانوادگی  -مهر شرکت-امضا-تاریخ
............................................................................................................................................................................................. ..............
**********این قسمت تکمیل گردد***********
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 -16غرفه هاي نمايشگاه تا سقف 70.000.000ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و اوادث غیر متر به مي باشد و مشاركت كنندگان در صورت نياز به
افزايش پوشش بيمه غرفه هاي خود مي توانند به نمايندگي هاي بيمه ايران مراجره فرمايند.
 -17غرفه داران در طول زمان برگزاري نمايشگاه ملزم به رعايت موازين و شمونات اسالمي و همكاري با مامورين ذيرب ممتقر در نمايشگاه ميباشند .همچنين
خواهران موظفند حجا كامل اسالمي شامل مانتو و مقنره (پوشاندن تمام بدن به جز قرص صورت و دستها تا مچ ،عدم استفاده از زيورآالت و آرايش ظاهري
در انظار عمومي و كوتاه و چماان ناودن پوشش و مانتو) را به طور كامل در طول ساعات برگزاري نمايشگاه رعايت نمايند و برادران از استفاده كراوات در
نمايشگاه خودداري نمايند.
 -18غرفهداران مجاز به ورود كاال در طول زمان برگزاري نخواهند بود.
 -19استفاده ازپرژكتورهاي قلمي  500وات در غرفه هاي نمايشگاه ممنوع بوده وصرفاً پرژكتورهاي  LEDومتال مجازمي باشد.
 -20خروج کاال و تخليه صرفاً ساعت 8:30روز8آبان ماه  96می باشد و حداکثر تا ساعت 20:00همان روز امکان پذیر است و شرکت کنندگان مجاز به
تخليه و جمع آوری کاالهای خود درشب آخر نمایشگاه نمی باشند .
-21مشاركت كنندگاني كه از دكور پيش ساخته(غرفه سازي) استفاده مي نمايند  ،موظف به نصب يپ پالک بر روي سازه خود مي باشند به نحوي كه در
مررض ديد بوده و شامل نام غرفه  ،نام برند و شماره غرفه به صورت كامالً واضح باشد.ضمنا ً غرفه داراني كه از دكور نمايشگاهي استفاده مي نمايند ملزم به
نصب كليد محافظ جان در غرفه هاي خود مي باشند و در صورت عدم نصب از تحو يل بر نمايشگاه به غرفه خودداري برمل خواهد آمد و مممو يت هرگونه
حوادث ناشي از عدم نصب اين كليد به عهده غرفه دارن خواهد بود.
 -22كليه مشاركت كنندگاني كه از اسپيس فريم يا ساير سازه هاي فلزي استفاده مي نمايند الزم است نمات به رعايت اصول ايمني(عدم اتصال سيم بر به
بدنه غرفه،اتصال سيم ارت و نصب كليد محافظ جان) در غرفه هاي خود اقدام نمايند.ضمناً در صورت عدم رعايت اصول ايمني مممو يت حوادث ناشي از آن به
عهده غرفه دار خواهدبود
 -23غرفه داران در صورت عدم رعايت حريم راهروهاي نمايشگاه درزمان برگزاري نمايشگاه مشمول به پرداخت جريمه خواهند شد.
-24انجام هر گونه تاليغات اعم از ديداري و شنيداري و شرارهاي تاليغاتي در حين برپائي نمايشگاه توس مشاركت كننده با ارائه مدارک و ممتندات الزم ،
امكانپذير خواهد بود .
-25غرفه داراني كه اقالم جرثقيلي دارند موظفند درساعت او يه تحويل غرفه درنمايشگاه حاضر باشند.
-26كليه مممو يت هاي ايمني،مدني وكيفري وسايل و تجهيزات داخل غرفه در زمان برگزاري نمايشگاه و حوادث ايجاد شده ناشي ازاين تجهيزات برهده غرفه
دار مي باشد .
 -27تكميل و ممهور نمودن فرم خروج كاال و تاييد تمويه حما

توس كارشناس ستاد برگزاري،شركت تراوني نمايشگاه و همچنين مدير اموراجرايي و (يا

نماينده آن )جهت خروج كاالي كاالي غرفه ا زامي است.
 -28در صورتيكه غرفه سازان برد از اتمام نمايشگاه و در زمان اعالم شده نمات به جمعآوري غرفه و تخليه فضاي اشغال شده اقدام ننمايند ،مدير امور
اجرايي رأساً نمات به دستور جمعآوري غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در اين خصوص پذيرفته نميشود.
-29مشاركت كنندگاني كه درخواست استفاده از بر  3فاز در ايام نمايشگاه را دارند بايد  10روز قال شروع نمايشگاه درخواست خود در اين زمينه را به
صورت مكتو به مممو ين سا ن ها تحويل نمايند(در غير اين صورت مممو يت عدم واگذاري بر  3فاز به عهده اين شركت نمي باشد)
 -30نصب هر گونه قفمه  ،ويترين و چيدمان كاال و محصوالت در غرفه ها بايد با نظر مممول ايمني سا نها انجام شود.
-31کلیه مشارکت کنندگان در نمایشگاه موظف به ارائه گواهینامه استاندارد اجباری خود در هنگام ثبت نام در سایت این شرکت می باشند.همچنین به همراه داشتن گواهینامه مذکور در ایام
نمایشگاه در غرفه الزامی می باشد.
* با توجه به لزوم ثبت کدملی افراد متقاضی برای دریافت سرویس اینترنت در زمان برگزاری نمایشگاه ها و ارائه به سازمان تنریم مقررات رادیویی  ،کدملی مدیرعامل شرکت به سوازمان
تنریم مقررات رادیویی ،اعالم می گردد*.
محمدحسن خدیور
مدیر امور اجرایی

اينجانب

با آگااي

مديرعامل  /نماينده تاماالختيار شركت

مطالب فوقالذكر(مندرج در 2برگ) ،اين فرم را امضا نموده و مسئوليت رعايت مفاد اين شرايط و مقررات ب عهده اينجانب م

با

باشد.

امضاء-مهر شركت-تاريخ
**********این قسمت تکمیل گردد***********

****خواهشمند است پس از تکمیل سمت مشخص شده در  2برگ فرم ،نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق شماره فاکس  031-36303840ا دام فرمائید.
****در صورت عدم ارسال این فرم تا بل از برگزاری نمایشگاه ،امور اجرایی از تحویل دادن غرفه ها در روز تحویل غرفه معذور می باشد.

