فرم ثبت نام
نمایشگاه تخصصی خودرو ،قطعات و صنایع وابسته سیستان و بلوچستان -زاهدان
 24لغايت  27بهمن ماه 1396
نام شركت

فارسي:

کد اقتصادی /شناسه ملي:

التين:

شماره ثبت /کدملي:

نشاني

فارسي:

دفتر مركزي

التين:

تلفن :

دورنگار:

پست الكترونيكی:

كد:

كد:

پايگاه اينترنتی:
نماينده

فارسي........................................................................ :
نام مديرعامل
التين......................................................................... :

هزينه

فضای سرپوشیده با تجهیزات (حداقل  12مترمربع)

 هر مترمربع 1/200/000

ريال %9 +مالیات



متراژ غرفه
درخواستي

تخصصي

 فضای سرپوشیده بدون تجهیزات (حداقل  24مترمربع)

 هر مترمربع 1/000/000

(تجهیزات شامل پارتیشن بندی ،پریز برق ،نور ،میز و صندلی ،کتیبه)

غرفه

زيرگروه

تام االختيار

ريال %9 +مالیات



اجاره

نام.................................................................................................... :
شماره همراه( :الزامي) ..................................................................

غرفه در فضای باز بدون تجهیزات (حداقل  30مترمربع)

 هر مترمربع 700/000

ريال %9 +مالیات

درخواست  ..................مترمربع غرفه (بدون تجهیزات) در فضای سرپوشیده را دارم.
درخواست  ..................مترمربع غرفه (با تجهیزات) در فضای سرپوشیده را دارم.
درخواست  ..................مترمربع غرفه در فضای باز (بدون تجهیزات) را دارم.
 خودرو و خودروهای مخصوص
 ماشين آالت و تجهيزات قطعه سازی
 تعمير و نگهداری و خدمات پس از فروش

محصوالت يا خدماتي
كه عرضه خواهد شد

 قطعات و مجموعه های خودرو
 انواع روغن ها و روانكارهای خودرو
 لوازم تزئيناتي خودرو

 مواد اوليه و تجهيزات جانبي
 تحقيقات و طراحي مهندسي
 ساير

فارسي:
التين:

نحوه ثبت نام

 برای ثبت نام اوليه ،الزم است مبلغ اجاره فضای درخواستي به حساب شماره  268-810-441341-1بانک پاسارگاد و يا
شماره كارت  5022-2919-0003-0550و شماره شبای  IR63-0570-0268-8100-0441-3410-01به نام شرکت
بازرگاني بين المللي ايدرو واريز شود.
 لطفا پس از واريـز و جه ،اصـل فيش واريزی بانكي به همراه اصل اين فرم (ممهور به مهر شرکت) و تصوير گواهينامه مالياتي
يا کارت ملي را به امور نمايشگاهي شرکت بازرگاني بين المللي ايدرو تحويل و يا از طريق شماره تلگرام  09209892460ارسال
فرمائيد .به فرمهای بدون مهر و امضاء ترتيب اثر داده نمي شود.

كليه اطالعات و مقررات مندرج در پشت و روی اين صفحه و سايت اينترنتی شركت بازرگانی بين المللی ايدرو مطالعه شد ،ضمن قبول و پذيرش
كليه شرايط و مقررات ،درخواست مشاركت در نمايشگاه را دارم.

امضاء مديرعامل
شركت بازرگاني بين المللي ايدرو:

مهر شركت متقاضی
تلفن 22662765-7 :و 22662774-6

تاريخ
نمابر22662772 :

تهران ،بزرگراه چمران ،محل دائمی نمايشگاههای بين المللی ،ضلع شمال شرقی جايگاه ،سالن  -61كدپستی1999613954 :
پست الكترونيكی info@idro-fairs.com :كانال تلگرامhttps://telegram.me/idro_fairs :
سايت اينترنتیwww.idro-fairs.com :

خالصه اهم اطالعات و مقررات عمومی مشاركت در نمایشگاه
 -1مشارکت در نمايشگاه مستلزم رعايت قوانين و مقررات شرکت نمايشگاههای بينالمللي استان سيستان و بلوچستان
ميباشد که توسط برگزار کننده به اطالع مشارکت کنندگان خواهد رسيد.
 -2در صورت تكميل و رزرو کامل سالنهای تحت پوشش نمايشگاه ،برگزار کننده در مورد درخواست ساير متقاضيان حتي در
صورت واريز وجه در زمان مقرر هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 -3فضای باز بدون تجهيزات صرفاً به صورت زمين در اختيار مشارکت کننده قرار ميگيرد .هزينه غرفهسازی ،آب ،برق و ساير
خدمات مورد درخواست بعهده متقاضي ميباشد.
 -4متقاضياني که فضای بدون تجهيزات ثبت نام نموده و خود راساً اقدام به ساخت و ساز غرفه خواهند نمود ،ميبايد حـداکرر
 15روز قبل از افتتاحيه ،نقشه غرفهسازی را به هر سه صورت :پرسپكتيو ،نما(مقياس  )1/100و پالن (مقياس  )1/100بـه
برگزار کننده ارايه و تاييديه دريافت نمايند در غير اينصورت و پس از تاريخ مقرر ،مجوز ساخت و ساز به هيچوجـه صـادر
نخواهد شد.
 -5انصراف :متقاضياني که مدارك خود را تكميل و هزينه غرفه را واريـز نمـوده انـد چنانچـه تـا دو مـاه قبـل از برگـزاری
نمايشگاه کتبا اعالم انصرا نمايند کليه وجوه واريزی آنها مسترد خواهد شد .در صورت انصرا يك ماه قبـل از برگـزاری
 %50وجه واريزی کسر و الباقي مسترد مي شود و بعد از تاريخهای اعالم شده هيچگونه وجهـي بابـت انصـرا و يـا عـدم
حضور در نمايشگاه مسترد نخواهد شد.
 %50 -6طبقه دوم غرفه سازی مشمول پرداخت هزينه نمايشگاهي مي باشد.
 -7بروز هرگونه حادثه و يا عاملي که جلوگيری آن از عهده مجری خارج بوده و منجر به عدم برگزاری نمايشگاه گردد ،فورس
ماژور تلقي و وجوه پرداختي مشارکت کنندگان پس از کسر هزينه های عملياتي و غيرقابل برگشت انجام شده ،محاسـبه و
مسترد خواهد شد.
 -8برق متعار و استاندارد به غرفه ها تخصيص داده خواهد شد .لذا مشارکت کنندگان مجاز به سيم کشي مسـتقيم از بـرق
تابلوهای سالن نمي باشند و در اينگونه موارد در صورت بروز حادثه ،مشارکت کننده مسـئول خطـرات احتمـالي ناشـي از
استفاده غيرمجاز از برق بوده و در آن مورد پاسخگو خواهد بود.
 -9براساس قوانين کشوری و نيز مقررات شرکت سهامي نمايشگاههای بين المللي استان سيستان و بلوچستان ،رعايت شئون
و حجاب اسالمي در تمامي مراحل برپايي نمايشگاه به طور موکد الزامي است و از فعاليـت غرفـههـای متخلـج جلـوگيری
خواهد شد.
 -10رعايت شرايط مندرج در اين برگه و اطالعات تكميلي که در سايت اين شرکت قابل رويت است ،توسط مشارکت کنندگان
الزامي است.

شركت بازرگاني بين المللي ايدرو:

تلفن 22662765-7 :و 22662774-6

نمابر22662772 :

تهران ،بزرگراه چمران ،محل دائمي نمايشگاههای بين المللي ،ضلع شمال شرقي جايگاه ،سالن  - 61کدپستي1999613954 :
پست الكترونيكي info@idro-fairs.com :کانال تلگرامhttps://telegram.me/idro_fairs :
سايت اينترنتيwww.idro-fairs.com :

