راهنمای ثبت نام آنالین نمایشگاه ها
 -1فزاّن ًوَدى ولیِ مدارک مورد ویاز

طثك لیسر ٍ زْیِ زػاٍیز اس رٍی آًاى.

 -2دریافر ،چاج ٍ سدس زىویل فرم تعهد غرفه داران )ایىجا را کلیک فرمایید)
 -3در غَرذ تزٍس هطىل یا طزح ّز گًَِ سَال در خػَظ فزایٌذ ثثر ًام ،غزفا اس طزیك ایویل تِ ًطاًی
 info@idro-sanat.comیا تلگرام تِ ضوارُ 74217221290
هَارد را هطزح فزهاییذ ٍ موکدا از تماس تلفىی با شرکت پرهیس فرمایید .

 -4اطالع رساًی هزاحل تعذ اس طزیك عضَیر در واًال زلگزام زخػػی ًوایطگاُ غٌعر تِ ًطاًی https://t.me/idro_sanat
اًجام هیدذیزد .لذا عضَیر در واًال فَق زَغیِ هیگزدد.

مراحل ثبت وام آوالیه:
ثثر ًام آًالیي ضاهل دٍ هزحلِ هی تاضذ :اتسذا مرحله الف) عضویت در سایت ٍ سدس مرحله ب) ورود به سایت /ثبت
نام در نمایشگاه صضثص ث صصثق

الف) عضویت در سایت:
هزاجعِ تِ درگاُ ثثر ًام آًالیي تِ ًطاًی  ، www.idro-sanat.comسدس ٍرٍد تِ تخص عضویت در سایت (تخص سثش
رًگ ،تاال سور چح غفحِ سایر) ،سدس تا هطالعِ هطالة هٌذرج ٍ اًسخاب ًَع درخَاسر تزای اضخاظ حمیمی یا حمَلی (در خایاى
غفحِ) ،تِ زىویل اطالعاذ درخَاسسی الذام فزهاییذ .تا عٌایر تِ ایي وِ اطالعاذ هطارور وٌٌذگاى تز اساس فزم ّای هٌذرج عیٌا تذٍى ون
ٍ واسر تِ وساب ًوایطگاُ ٍ ،ب سایر ٍ  ...ارسال ،چاج ٍ هٌسطز خَاّذ گزدیذ ،لذا خَاّطوٌذ اسر اطالعاذ درخَاسسی تا دلر واهل ٍ
غحیح زىویل ٍ ارسال گزدد.
خس اس تزرسی درخَاسر ،ایویل خذیزش یا ًمع هذارن را دریافر خَاّیذ ًوَد.

ب)

ورود به سایت:

هزاجعِ تِ ایي تخص فمط تا اسسفادُ اس ًام وارتزی ٍ رهش عثَر اعالم ضذُ در ایویل هزحلِ لثل همذٍر هیطَد .تا اًسخاب درخَاسر ثثر ًام /
هطارور در ًوایطگاُ هیسَاًیذ هزاحل را دًثال ًواییذ.
o
o
o
o
o
o
o

اًسخاب سیزگزٍُ،
اًسخاب ًَع ٍ هسزاص غزفِ هَرد ًظز :اس ّز ًَع فضا فمط یه هَرد را اًسخاب ًواییذ .سیزا اًسخاب زىزاری هٌجز تِ لغَ ول
درخَاسر خَاّذ ضذ.
تارگذاری زػَیز هذارن،
ٍرٍد هطخػاذ حساب تاًىی خَد (جْر عَدذ ٍجِ تسساًىار تعذ اس خایاى ًوایطگاُ)،
ٍرٍد هطخػاذ ٍ عىس حذالل دٍ ًفز اس غزفِ داراىّ .وَارُ هیسَاى تا ٍرٍد تِ سایر زغییزاذ ایي لسور را اًجام داد.
هطاّذُ خیص فاوسَر
خزداخر خیص فاوسَر :خزداخر هیسَاًذ آًالیي ٍ یا تا خزداخر فیص تاًىی تا هزاجعِ تِ ضعثِ ٍ ًْایسا هزاجعِ تِ سایر
جْر تارگذاری زػَیز ٍ هطخػاذ فیص ٍاریشی طی هْلر همزر تاضذ.

