فرم ثبت نام
بيست و هفتمين نمايشگاه ملي صنايع دستي
 28بهمن تا  1اسفند ماه  1395تهران -محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي
نام مدیرعامل:

نام شرکت /نام و نام خانوادگی شخصيت حقيقی:
شماره ثبت /کد ملی( :ویژه افراد حقیقی):

نوع مجوز فعاليت:

کد اقتصادی  /شناسه ملی (ویژه شرکت ها):

نام رشته صنایع دستی درج شده در پروانه توليد انفرادی یا کارگاهی:

محل فعاليت:
شهرستان:

استان:
نشانی:
تلفن ثابت:

تلفن همراه (الزامی):

کد پستی:

پست الكترونيكی:

هزينه
اجاره
غرفه

 فضای سرپوشیده بدون تجهیزات (حداقل  24مترمربع)
 فضای سرپوشیده با تجهیزات (حداقل  12مترمربع)

نمابر:
 هر مترمربع  770/000ريال %9 +مالیات بر ارزش افزوده
 هر متر مربع  908/500ريال %9 +مالیات بر ارزش افزوده

 فضای باز جهت چادرهای عشايری بدون تجهیزات(حداقل  30مترمربع)  هر متر مربع  380/000ريال %9 +مالیات بر ارزش افزوده
* به ازاء هر متر مربع فضای غرفه مبلغ  10/000ريال بابت هزينه برق مصرفی بصورت علي الحساب و  20/000ريال هزينه ثبت نام از
بازديدكنندگان افزوده مي شود.

درخواست  ..................مترمربع غرفه (بدون تجهیزات) در فضای سرپوشیده را دارم.
متراژ غرفه
درخواست  ..................مترمربع غرفه (با تجهیزات) در فضای سرپوشیده را دارم.
درخواستي درخواست  ..................مترمربع جهت چادر عشايری (بدون تجهیزات) در فضای باز را دارم.

نحوه ثبت نام

 info@idro-fairs.comو یا شماره تلگرام  09210271747به ستاد نمایشگاه واقع در شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو ارسال

گروه فعالیت

 برای ثبت نام قطعی ،الزم است کل مبلغ اجاره فضای درخواستی به حساب شماره  5820517990بانك ملـت شعـبه خیابان
دمشق (کد  )63420یا حساب شماره  268-810-441341-1بانك پاسارگاد (به نام شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو) واریز شود.
 لطفا پس از واریز وجه ،تصویر فیش واریزی بانکی به همراه تصویر این فرم (ممهور به مهر شرکت) را از طریق آدرس ایمیل
فرمائید .به فرمهای بدون مهر و امضاء ترتیب اثر داده نمی شود.
 نساجی سنتی  بافته های داری و غیرداری  پوشاک سنتی  چاپهای سنتی  کاشی سنتی ،سفال ،سرامیک
 هنرهای سنتی وابسته به معماری
 صنایع دستی (چرمی ،چوبی و حصیری  ،فلزی ،دریایی ،سنگی ،استخوان ،کاغذی و)...
 رودوزیهای سنتی  طراحی و نقاشی سنتی  سازهای سنتی  میناکاری  آبگینه  پیشه های وابسته به گروهها

نكات بسيار مهم:
 -1لطفا قبل از واریز وجه غرفه ،ضمن مطالعه مقررات عمومی در نمایشگاه ،که خالصه ای از آن به پیوست می باشد ،مهر و امضاء فرمائید.
 -2متقاضیان می بایست جهت ثبت نام قطعی ،پس از اخذ تائیدیه حضور در نمایشگاه از ادارات کل استانها ،نسبت به پرداخت وجه ثبت نام و
ارسال تصویر فیش واریزی به ادارات کل استانها تا تاریخ  95/11/10اقدام نمایند.
 -3ثبت نام قطعی منوط به واریز کامل وجه غرفه در تاریخ مقرر می باشد .موکداً توصیه می شود در صورت تمایل به مشارکت وجه غرفه را در تاریخ
ذکر شده واریز نمائید.
شرکت بازرگاني بین المللي ايدرو:

تهران ،بزرگراه چمران ،محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ،ضلع شمال شرقی
جایگاه ،سالن  - 61کدپستی1999613954 :

تلفن 22662765- 7 :و 22662774-6

سایت اینترنتیwww.idro-fairs.com :

تلگرام09210271747 :

پست الكترونيكیinfo@idro-fairs.com :

اينجانب با تکمیل اين فرم و ارائه مدارک درخواستي ،تقاضای
ثبت نام قطعي در نمايشگاه را دارم.
نام و امضاء مدیرعامل
مهر متقاضی

شرايط اختصاصي مشارکت در بیست و هفتمین نمايشگاه ملّي صنايع دستي
 داشتن یکی از مجوز فعالیت در حوزه صنایع دستی از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 داشتن مجوز کسب و کار از اتحادیه ها و صنوف مربوط با صنایع دستی
 کلیه هزینه های نمایشگاهی اعم از غرفه  ،اسکان  ،غذا و ایاب ذهاب نمایشگاهی برعهده مشارکت کنندگان می باشد .
 ثبت نام قطعی متقاضیان پس از تأیید ادارات کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه و واریز وجه ،از طریق سایت
اینترنتی شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو به آدرس  www.idro-fairs.comصورت می پذیرد.
 نصب پروانه تولید انفرادی یا کارگاهی توسط غرفه داران محترم الزامی می باشد.
 مشارکت کننده ملزم به رعایت اصول اخالقی و شئونات اسالمی می باشد.
 مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه اموال موجود در غرفه در ساعت برگزاری نمایشگاه برعهده مشارکت کننده میباشد .
 شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود میباشند و استفاده از راهروها با فضای سایرغرفه ها ممنوع می باشد .


استقرار و نصب هرگونه برچسب ،اطالعیه ،بنر و ...در غرفه و محیط نمایشگاه صرفآ با هماهنگی ستاد برگزاری مراسم می باشد.

 الحاق هرگونه تجهیزات اضافی به غرفه از قبیل دوربین مداربسته و ...بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری مراسم ممنوع می باشد.
 عرضه هرگونه کاال و یا نمادهای خارج از شرع و دارای مضامین با شعائر ضد اسالمی ممنوع می باشد.
 عرضه هرگونه سوغات و مواد غذایی در غرفه صنایع دستی اکیداً ممنوع می باشد .
 کاالهای صرفاً صنايع دستي ايراني مجاز به عرضه در نمايشگاه هستند.
 بسته بندی و کیفیت مناسب کاالها مي بايست رعايت شود.
 نصب برچسب قیمت بر روی تمامي کاالهای عرضه شده در نمايشگاه الزامیست.
 ارائه محصوالت غیر صنايع دستي و صنايع دستي خارجي در نمايشگاه ممنوع و در صورت مشاهده غرفه تعطیل خواهد شد ،و وجه واريزی مسترد
نخواهد شد.
 متقاضیان صرفآ مجاز به عرضه محصوالت صنايع دستي ذکر شده در مجوز صادره از استان مربوطه مي باشند و ستاد نمايشگاه و مجری مي توانند از عرضه ساير
محصوالت صنايع دستي در غرفه جلوگیری به عمل آورند.
 تعاوني ها ،اتحاديه ها ،فروشگاهها و اشخاص حقوقي مجاز به عرضه تمامي محصوالت صنايع دستي ايراني مي باشند.
* تذکر :در صورت احراز عدم صالحیت اطالعات ثبت نامي و رعايت نکردن شرايط و ضوابط فوق الذکر توسط هر يک از مشارکت کنندگان در حین برگزاری نمايشگاه ،معاونت
صنايع دستي استان متبوع و مجری نمايشگاه نسبت به لغو ثبت نام و ممانعت از حضور متقاضیان در نمايشگاه اقدام مي نمايند.
**تذکر :مهر و امضاء شرايط اختصاصي مي بايست از طريق اينترنت و اعالم به مجری نمايشگاه صورت پذيرد.

اينجانب  ...............................مديرعامل /نماينده تام االختیار شرکت /سازمان /فرد حقیقي  .....................................خود را مکلف به رعايت کلیه شرايط فوق دانسته
و چنانچه تخطي در هر يک از بندها صورت پذيرد ،ستاد نمايشگاه و مجری مي توانند نسبت به تعطیلي غرفه اقدام و وجه واريزی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
مهر و امضاء

شرکت بازرگاني بین المللي ايدرو:

تهران ،بزرگراه چمران ،محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ،ضلع شمال شرقی جایگاه ،سالن  - 61کدپستی1999613954 :
تلفن 22662765- 7 :و  22662774-6تلگرام09210271747 :
سایت اینترنتیwww.idro-fairs.com :

پست الکترونیکیinfo@idro-fairs.com :

