نمایشگاه بین المللی صنعت – بخش داخلی

مدارک و نکات الزم برای ثبت نام آنالین
ضشکت ّایی هی تَاًٌذ اقذام بِ ثبت ًام دس ًوایطگاُ سا ًوایٌذ کِ ّش سِ دستِ اص هذاسک الف) دال تر تَلیذ هحظَل در
داخل کشَر ،ب) احراز َّیت اشخاص حقیقی یا حقَقی ٍ ج) فرم تعْذ غرفِ داراى سا داضتِ باضٌذ ٍ تصاٍیش هذاسک سا
بِ صَست آًالیي اسسال ًوایٌذ.

ردیف

دستِ تٌذی هذرک

شرح هذارک هَرد ًیاز (ارسال تظَیر)
 -1پشٍاًِ تَلیذ ٍ یا بْشُ بشداسی

الف

تَلیذ هحصَل صٌعتی دس داخل کطَس

 -2هَافقت اصَلی

(السام تِ ارسال حذاقل یکی از هذارک)

 -3پشٍاًِ صٌفی هعتبش کاسگاّی
 -4سایش هذاسک ( ...کِ ًطاًگش تَلیذ داخلی کاال باضٌذ).

ب

احشاص َّیت (الساهی)



شخظی حقیقی :کاست هلی



شخض حقَقی :گَاّیٌاهِ هَدیاى هالیاتی یا گَاّی هالیات
بش اسصش افضٍدُ

فرم تعْذًاهِ غرفِ داراى (قابل دسیافت اص سایت  -تکویل ٍ اسسال صفحِ دٍم

ج

تعْذغشفِ داساى بِ ضشکت سْاهی ًوایطگاُ
ّای بیي الوللی تْشاى (الساهی)

کافی هی باضذ)
 -1دس ایي هشحلِ ًیاصی بِ رکش هحل سالي ٍ ضواسُ غشفِ ًیست.
 -2فشم حتوا داسای اهضا ،هْش ٍ رکش ضواسُ هَبایل هذیش هشبَعِ باضذ.

د–

اطالعات حساب تاًکی هشارکت کٌٌذگاى (تاتت استرداد ٍجَُ) :پس اص پایاى ًوایطگاُ دس صَست بستاًکاسیٍ ،جِ هاصاد بِ

حساب اعالم ضذُ اص سَی هطاسکت کٌٌذُ ٍاسیض خَاّذ گشدیذ .هطخصات هَسد ًیاص حساب باًکی ضوا:
ً ام تاًکً ،ام طاحة حساب ،شوارُ حساب ،شوارُ شثاً ،ام شعثِ ،کذ شعثِ

ه–

کارت تاًکی هتظل تِ درگاُ شتاب :خَاّطوٌذ است قبل اص اقذام بِ ثبت ًام اعویٌاى حاصل فشهاییذ کِ هَجَدی حساب

ضواکافی ٍ سهض ایٌتشًتی ٍ دیگش اعالعات هشبَط بِ تشاکٌص ّای ایٌتشًتی اص عشیق کاست باًکی فشاّن باضذ.

و–

عکس ٍ هشخظات افراد حاضر در غرفِ :بشای صذٍس کاست ضٌاسایی غشفِ داساى ،خَاّطوٌذ است فایل عکس ٍ هطخصات

فشدی (حذاقل دٍ ًفش اص افشاد اصلی دس ایي هشحلِ) کِ دس غشفِ حضَس خَاٌّذ داضت سا دس هشحلِ ثبت ًام دس قسوت هشبَعِ دسج فشهاییذ.
بذیْی است دس هشاحل بعذی قادس خَاّیذ بَد با ٍسٍد بِ ایي بخص اص سایت ًسبت بِ اضافِ یا تغییش افشاد ًْایی اقذام فشهاییذ.
تَجِ هْن  :کاست ّای ضٌاسایی ٍ پاسکیٌگ دس هشحلِ ًْایی جاًوایی ،فقظ بش عبق جذٍل اعالم ضذُ اص سَی ضشکت سْاهی
ًوایطگاُ ّا ی بیي الوللی دس صیش ٍ با دسًظش گشفتي هتشاط تخصیصی ًْایی صادس خَاّذ گشدیذ.

ز–

یادآٍری تاریخ ّای هْن ًوایشگاُ تیي الوللی طٌعت تْراى:

ردیف

هٌاسثت

تاریخ

رٍز
96/2/26

1

تاریخ شرٍع ثثت ًام:

سِ شٌثِ

2

تاریخ پایاى ثثت ًام

یکشٌثِ

3

هْلت ٍاریس ٍجِ:

ّوسهاى ٍ ّوراُ تا ثثت ًام ٍ تحَیل هذارک ثثت ًام

- 96/5/1یا تکویل ظرفیت زٍدتر از تاریخ
96/5/1

4

تاریخ اتالغ جاًوایی تِ هشارکت کٌٌذُ:

سِ شٌثِ

از 96/6/14

5

تاریخ ارائِ حضَری اطل هذارک ٍ طرح

شٌثِ،

 96/7/1الی 96/7/3

ّای غرفِ سازی:

یکشٌثِ
دٍشٌثِ

6

تاریخ تحَیل غرفِ ّای خَدساز:

دٍشٌثِ

96/7/11

7

تاریخ اًتقال کاالّای حجین ٍ ٍزیي ًوایشی

سِ شٌثِ

96/7/11

تِ داخل سالي ّا:
8

هْلت اتوام عولیات ساخت ٍ ساز غرفِ

چْارشٌثِ

 96/7/12تا ساعت 21

ّای خَدساز:
9

تاریخ تحَیل کارت شٌاسایی ،پارکیٌگ ٍ

چْارشٌثِ

هذارک ًوایشگاّی:

پٌجشٌثِ

96/7/13 ٍ 96/7/12

11

تاریخ تحَیل غرفِ ّای تا تجْیسات پیش ساختِ:

پٌجشٌثِ

96/7/13

از  9طثح الی ساعت  21جْت غرفِ آرایی

11

تاریخ ،هکاى ٍ ساعت هراسن افتتاحیِ:

جوعِ

96/7/14

(هکاى ٍ ساعت هتعاقثا اعالم هیگردد).

12

پایاى رسوی ًوایشگاُ:

دٍشٌثِ

96/7/17

13

تاریخ تخلیِ ٍ تحَیل سالي ّا تِ ًوایشگاُ:

سِ شٌثِ

96/7/18

ح–

رعایت دقت در تکویل ٍ ارسال اطالعات :دس صَست احشاص صالحیت بشای جاًوایی ٍ قغعی ضذى حضَس دس ًوایطگاُ ،با

عٌایت بِ ایي کِ اعالعات هطاسکت کٌٌذگاى بشاساس فشم ّای هٌذسج دس بخص عضَیت دس سایت ،عیٌا ٍ بذٍى کن ٍ کاست بِ
کتاب ًوایطگاٍُ ،ب سایت ٍ  ...اسسال ،چاپ ٍ هٌتطش خَاّذ گشدیذ ،لزا خَاّطوٌذ است اعالعات دسخَاستی با دقت کاهل ٍ
صحیح تکویل ٍ اسسال گشدد..
ط -تاخیر یا ٍقفِ در دریافت ایویل :دس صَست بشٍص ٍقفِ یا تاخیش دس دسیافت ایویل ّای اسسالی اص سَی سیستن آًالیي ،لغفا
ابتذا دس داخل ایویل ّای خَد پَضِ ّای اسپن ( ،(Spamیا  Junk Mailسا جْت حصَل اعویٌاى بشسسی فشهاییذ.

ی–

پشتیثاًی :لغفا دس صَست بشٍص ّش گًَِ اضکال دس حیي ثبت ًام یا عشح سَال ،جضئیات سا با ایویل پطتیباًی بِ آدسس
 info@idro-sanat.comیا اص عشیق تلگرام بِ ضواسُ  19211271748هغشح فشهاییذ.

لغفا هَکذا اص تواس تلفٌی با ضشکت دس ایي هَاسد خَدداسی فشهاییذ.

