بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان
 ۱۴تا  ۲۰آذرماه ۱398
« فرم راهنما و شرایط ثبت نام در نمایشگاه »
 )۱شرایط ثبت نام برای حضور در نمایشگاه:
 )۱-۱مشارکت در اين نمايشگاه تابع شرايط و مقررات عمومي شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان اصفهان مي باشد.
 )۲-۱ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله ثبت نام نهايي نبوده و منوط به تاييد ستاد برگزاري مي باشد ،بديهي است تحويل غرفه پس از
واريز وجه و تسويه حساب قطعي صورت مي پذيرد .
 )۳-۱تاييد ثبت نام مشارکت کننده و جانمايي غرفه ها به عهده ستاد برگزاري نمايشگاه مي باشد.
 ) ۴-۱در صورت انصراف از نمايشگاه تا يک ماه مانده به تاريخ برگزاري نمايشگاه وجه ثبت نام به صورت کامل مسترد خواهد شد  ،در غير اين
صورت ثبت نام قطعي به حساب خواهد آمد و در صورت انصراف نيز وجهي بازگشت داده نخواهد شد.
 )۵-۱ثبت نام مشارکت کنندگان از طريق سايت  www.ihcarpetexpo.irمي باشد.
 )۶-۱حداکثر ارتفاع مجازجهت انجام غرفه سازي  ۳/۵متر مي باشد .
 )۷-۱در صورت تمايل به انجام دکور سازي در غرفه  ،دريافت تاييد حسن انجام کار پيمانکار از شرکت نمايشگاه الزامي مي باشد.

 )۲مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در نمایشگاه :
 )۱-۲تکميل فرم ثبت نام (بديهي است درصورت عدم تکميل به موقع فرم ثبت نام ،مجري نمايشگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال جانمايي و
ثبت نام درخواست کننده نخواهد داشت).
 )۲-۲ارسال تصوير پروانه کسب معتبر
)۳-۲معرفي نامه از اتحاديه مربوطه
 )۴-۲ارسال فيش بانکي وجه واريزي ( الزم به ذکر است در صورت عدم پرداخت وجه ،ثبت نام تاييد نخواهد شد)
 )۵-۲تصوير کارت ملي مدير عامل
 )3هزینه ثبت نام در نمایشگاه :
 )۱-۳هزينه اجاره زمين غرفه طي شش روز در نمايشگاه به ازاي هر متر مربع =  ۱.۲۰۰.۰۰۰ريال
 )۲-۳خدمات نمايشگاهي شامل موکت کف غرفه ،پانل هاي اطراف ،روشنايي ،خروجي برق ،دو عدد صندلي ،يک عدد ميز ،نوشته سردرب ،لوله
يا اسپيس فريم به ازاي هر متر مربع =  ۴۱۰.۰۰۰ريال
* الزم به ذکر است مبالغ ذکر شده بدون لحاظ ۹درصد ارزش افزوده مي باشد.
 )۳-۳شماره حساب  ۵۱۲۶۷۹۴ :بانک رفاه به شماره شبا  IR-۶۴۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۲۶۷۹۴به نام مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

ثبت نام تا  ۲۰آبان و اولویت با مشارکت کنندگانی است که در سال  ۱39۷در نمایشگاه فرش دستباف اصفهان دارای غرفه بوده اند و در سال
جاری نیز همان غرفه خود را رزرو خواهند کرد .پس از  ۲۰آبان کلیه غرفه های باقی مانده ،به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.

* دبیرخانه نمایشگاه  :اصفهان  -ميدان آزادي  -بلوار دانشگاه  -کوچه شماره  - ۵پالک  - ۱۱ساختمان مرکز آموزش بازرگاني استان اصفهان
تلفن ۰۳۱-۳۶۲8۳۹۲۹ :

وب سايت ihcarpetexpo.ir :

