بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان –  29دی تا  4بهمن 1400
« فرم راهنما و شرایط ثبت نام در نمایشگاه »
 )1شرایط ثبت نام برای حضور در نمایشگاه:
 )۱-۱مشارکت در اين نمايشگاه تابع شرايط و مقررات عمومي شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان اصفهان مي باشد.
 )۲-۱تکميل فرم رزرو غرفه به منزله ثبت نام نهايي نبوده و وابسته به تاييد ستاد برگزاري مي باشد ،بديهي است تحويل غرفه پس از واريز وجه
و تصفيه 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 ،کل مبلغ استرداد خواهد شد -درصورت انصراف تا مدت زمان
سه هفته مانده به تاريخ برگزاري تنها  60درصد از مبلغ پرداخت شده بازگشت داده خواهد شد و درصورت اعالم انصراف در بازه دو هفته مانده
به تاريخ برگزاري ،هيچ گونه وجهي استرداد نخواهد شد.
 )5-۱ثبت نام اوليه مشارکت کنندگان از طريق سايت  ihcarpetexpo.irدر بخش رزرو غرفه مي باشد.
 )6-۱در صورت تمايل به انجام دکور سازي در غرفه (غرفه سازي)  ،انتخاب مجري غرفه سازي از ليست غرفه سازان مورد تاييد و دريافت تاييد
حسن انجام کار پيمانکار از شرکت نمايشگاه الزامي مي باشد.
 )7-۱دريافت ،مطالعه و رعايت مقررات بهداشتي /شرايط و مقررات اجرايي
 )2مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در نمایشگاه :

 )۱-۲مدارک اوليه مشارکت کننده که در سايت اعالم شده است
 )۲-۲معرفي نامه از طرف اتحاديه صنفي مرتبط

 )3مراحل ثبت نام در نمایشگاه :

 )۱-۳مراجعه به سايت ihcarpetexpo.ir
)۲-۳مطالعه موارد درج شده در بخش هاي درباره نمايشگاه  /پلن نمايشگاه
 )۳-۳مشاهده و دانلود نقشه نمايشگاه و توجه به شماره و متراژ غرفه ها
 )۴-۳کليک روي گزينه رزرو غرفه و تکميل اطالعات مورد نياز
 )5-۳دريافت تاييد غرفه انتخاب کرده از طرف ستاد برگزاري نمايشگاه
 )6-۳انجام امور مالي مربوط به غرفه در قالب واريز به حساب شرکت
 )7-۳تکميل فرم ثبت نام حضور در نمايشگاه همراه با امضا و مهر
)8-۳ارسال فرم تکميل شده حضور در نمايشگاه و مدارک مورد نياز و اعالم شده از طرف ستاد برگزاري به صورت حضوري براي
مجموعه هاي داخل شهر و ارسال پستي براي خارج از استان

* ستاد برگزاری نمایشگاه  :اصفهان  -ميدان آزادي  -بلوار دانشگاه  -کوچه شماره  – 5شرکت توسعه ارتباطات پگاه اصفهان
تلفن 0۳۱-۳۳8۳ :

وب سايت ihcarpetexpo.ir :
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 )4موارد مالی :
 )۱-۴هزينه اجاره غرفه طي شش روز در نمايشگاه بر اساس جدول زير مي باشد:

ردیف

نوع غرفه

۱

عادی

۳

ویژه

هزینه هر

ویژگی های غرفه

متر مربع (ریال )

شامل اجاره زمين /برق  /روشنايي داخل غرفه  /اجراي اسپيس فريم توسط ستاد برگزاري
نمايشگاه  /بند و کارت براي نيروهاي غرفه دار

غرفه هايي که در نقشه هاشور خورده است و در ورودي ها قراردارد .غرفه دار الزام به غرفه سازي و
حداقل کف سازي دارد .شامل اجاره زمين /برق  /بند و کارت براي نيروهاي غرفه دار

۲.000.000

۲.۳00.000

* الزم به ذکر است  9درصد بابت ارزش افزوده به مبلغ هاي درج شده در جدول باال اضافه خواهد شد.
* محل غرفه هاي ويژه (B100-B101-B102-B103-B104-B105-B106- / A100-A115-A116-A117-A121-A122
) B107-B108-B109-B110-B111 / C100-C126-C123-C127-C130-C131

اين غرفه ها در نقشه با هاشور مشخص شده و الزام به غرفه سازي و حداقل کف سازي دارند.
* کليدواژه هاي به کار رفته در اين فرم:
ستادبرگزاري  :برگزارکننده نمايشگاه (مجري)

مشارکت کننده  :غرفه دار

 )۲-۴درخواست شماره و متراژ مورد نظر در سايت به منزله نهايي شدن غرفه نمي باشد و بدون تاييد ستاد ،هيچ تعهدي مبتي بر
اختصاص غرفه به درخواست کننده وجود ندارد .ثبت نام نهايي و واريز وجه مربوط به غرفه  ،پس از ارسال درخواست در بخش رزرو
غرفه و تاييد ستادبرگزاري انجام خواهد شد .بدون تکميل اطالعات و تاييد ستاد برگزاري ،هيچ گونه تعهدي مبني در ثبت غرفه به
نام مشارکت کننده وجود نخواهد داشت.

* ستادبرگزاری نمایشگاه  :اصفهان  -ميدان آزادي  -بلوار دانشگاه  -کوچه شماره  – 5شرکت توسعه ارتباطات پگاه اصفهان
تلفن 0۳۱-۳۳8۳ :

وب سايت ihcarpetexpo.ir :

