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 مشخصات فضا و غرفه درخواستی
 متر ( 32داخل سالن فضای )حداقل متراژ 

 متر (  13سالن فضای خارج حداقل متراژ)
 

 النـل سـداخ

 قيمت نوع غرفه
 )ریال(

 متراژ
m2 

 قيمت کل

 فضای خالی 
 متر( 22)حداقل

333/033/2   

 غرفه استاندارد
 

333/333/2   

   333/333/1 غرفه سازی شده

 

 النـارج سـخ

 قيمت نوع غرفه
 )ریال(

 متراژ
m2 

 قيمت کل

   333/333/3 فضای خالی

 

نماینده تام االختیار شرکت  اینجانب ..................................... مدیر واحد/

مربوط به نمایشگاه را شرایط و ضوابط ........ کلیه ...................................................

 مطالعه نموده و متعهد به انجام آنها میباشم.

در ضمن هزینه رزرو غرفه در نمایشگاه به مبلغ ....................................ریال طی 

نزد بانک  0191-140-9425-3بانکی/حواله بانکی به حساب جاری  چک

کلیه مقررات  ضمناً شد.منظور و رسید آن به ضمیمه فرم متمم میبا پارسیان

و ضوابطی که از سوی برگزارکننده نمایشگاه در چهارچوب قوانین سازمان 

توسعه تجارت ایران تهیه و تنظیم گردد مورد قبول اینجانب بوده و در 

صورت انصراف از مشارکت در نمایشکاه کل وجوه پرداختی قابل استرداد 

 نخواهد بود.

 ...........................................................ء: امضا                   ...........................................: تاریخ 
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 خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای ایط قرارداد مشاركت در نمایشگاهشر
 

 در این قرارداد - 0

 نیبرگزار گنندگان: شرکت نمایشگاههای بین المللی نوژن راد و شرکت ب

مدبران ماهکوه میباشند و شرکت کننده:  متقاضی مشارکت در  یالملل

 .باشدیم یو مشاوره ا یو مهندس ینمایشگاه خدمات فن

نظر به محدودیت فضـای نمـایشگاه اولویت مکانی با تقدم ثبت نام   -4 

قطعی بوده و برگزار کننده و  مجری در انتخاب و یا رد شـرکتـها حق خود را 

مناً تعیین محل نهایی غرفه نیزضمن هماهنگی با شرکت محفـوظ می دارند. ض

 کننده، بعهده مدیریت نمایشگاه میباشد.

فضای نمایشگاه بصـورت غرفه های پارتیشن بندی شـده با سیستم اکتانرم  -3

 و سایر امکانات درج شده در بروشور نمایشگاه و فرم ثبت نام میباشد.

فت غرفه خود و لـوازم جانبی شرکت کننده مسئول حفظ، نگهداری و نظا -2

می بـاشد و باید از تغییر و جابجایی آن بدون اطالع و موافقت مجری و 

بـرگزارکننده جداً خودداری نماید. در صورت بروز خسارت شرکت کننده 

 موظف به جبران آن میباشد. 

 حفاظت از کاال درطول ساعات کار  نمایشگاه بعهده شرکت کننده میباشد.  -9

را نداشته و هرگونه  ریغرفه به غ یکت کنندگان مجاز به واگذارشر  -6

 برگزارکننده ممکن خواهد بود. یکتب دییفقط با تا راتییدرخواست تغ

مبالغ قید شده در متن قرارداد برگزارکننده و متمم قرارداد مربوطه -7

بصورت خالص بوده و شامل هیچگونه کسورات اعم از بیمه، مالیات، عوارض 

 نمیباشد.  و غیره

شـرکت کننـده بـرای نمایش و ارائه خدمات خود فقط میتواند از فضای   -1

 یذکر شده در  قـرارداد استفـاده نماید و مجاز به نمایش و عرضه خدمات

 بجز کاالی خدمات ذکر شده در قرارداد نمیباشد.

نـحوه عـرضه خدمات تـابع مقـررات اعالم شده از سوی برگزار کننده  -5

 هد بود.خوا

کلبه عوارض و هزینه های مسافرت، اقامت، ایـاب ذهاب وخورد و  -01

 خوارك بعهده شرکت کننده خواهد بود.

کلـیه شـرکت کنندگان موظفند مدارك الزم و اسامی نفرات حاضر در -00

روز قبل از افتتاح نمایشگاه به مجری تحویل نمایند،  01غرفه خـود را حـداکثر

ری از پذیرش درخواستهای واصله پس از تاریخ مذکور در غیـر اینصورت مج

 و یا تغییر آن معذور خواهد بود.

درصورت دریافت تقاضای کتبی و پرداخت هزینه مربوطه، خدمات   -04

مسافرتی شامل رزرو و ابتیاع بلیط هواپیما، رزرو هتل با صبحانه، ترانسفر 

 ئه خواهد شد.  فرودگاهی و ترانسفر روزانه نمایشگاهی توسط مجری ارا

با امضاء این قرارداد تمام بندهای فرم اطـالعات تکمیـلی شـامل شـرایط  -03

مشـارکت و تـعهدات طـرفین قـابل اجرا میباشد و شرکت کننده متعهد می 

گردد هرگونه الحاقیه ای را که مجری در خصوص مجمـوعه و نحوه 

 رت ایران ؛ برگزامشارکت و غیره از سـوی خود و یا سازمان توسعه تجار

کننده نمایشگاه و پیمانکاران آن به وی اعالم نماید بعنوان قسمتی از شرایط 

مشارکت در نمایشگاه بپذیرد، و نسبت به مفاد آن متعهد است و در صورت 

تخطی از آن برگزار کننده مجاز به اخذ هر گونه تصمیم با توجه به شرایط 

 بوجود آمده بصورت یک طرفه میباشند.

در صـورت بـروز حوادث غیر مترقبه )فورس ماژور( از قبیل )ولی نه  -02

 گونه هیچ …محدود به( جنگ، زلزله، سیل، طوفان، حوادث سیاسی و 

 افتـادن تعـویق به صورت در و. بود نخواهد کننده برگزار عهده به مسئولیتی

 در و. میباشد جدید تاریخ در حضور به موظف کننده شرکت نمایشگاه زمـان

 از پس( ماژور فورس علل بـه) نمـایشگاه قطعی بـرگزاری عـدم صـورت

اختی عـودت داده خـواهد شـد پرد وجوه الباقی شده انجام های هزینه کسر

 و  برگزارکننده مسئولیت دیگری در این مورد نخواهد داشت.

 .باشدیم 07 یال 01از  شگاهیاز نما دیساعت بازد -09

از شروع و پس از خاتمه ساعت  شیپ قهیدق 31 ستیبایغرفه م نیمسئول -06

 تیمدت امن نیدر غرفه خود حضور داشته باشند. در طول ا شگاهینما یکار

گونه  چیداخل غرفه به عهده شرکت کننده بوده و برگزارکنندگان ه

 داخل غرفه ها در طول مدت فوق نخواهند داشت. تیدر قبال امن یتیمسئول

با توجه به  دیاقدام به عرضه هرگونه کاال نما که غرفه دار یدر صورت -07

بعمل خواهد آمد  یریغرفه جلوگ تیاز ادامه فعال شگاهیبا عنوان نما رتیمغا

خسارت را از  یحق اعتراض و ادعا چگونهیرابطه مشارکت کننده ه نیو در ا

 خود سلب نموده است.

 لهیهر وس ایو  خیو م چیپانل ها و استفاده از پ یزدن چسب و نوشتن رو -01

است، در  دممنوعیسالن خسارت وارد نما نیکه به بدنه غرفه و همچن یگرید

 خواهد شد. افتیخسارات وارد شده در نهیصورت هز نیا ریغ

کشور و بخشنامه ها و ضوابط حاکم بر جامعه  یجار نیقوان هیکل تیرعا -05

ل و پوشش مناسب جهت عوام یو حفظ کامل شئونات اسالم تیاز جمله رعا

 یغاتینصب هرگونه پوستر تبل نی. همچنباشدیم یالزام شگاهیغرفه در نما

 .دیینما یجدا خوددار یاسالم-یرانیا یبا ارزش ها ریمغا

در  یبرگزار نیاز شروع و در ح شیپ شگاهیمرتبط با نما غاتیهرگونه تبل -41

 یبا هماهنگ دیو ...  با یچاپ غاتیتبل ،یطیمح غاتیاعم از تبل شگاهیخارج از نما

 برگزار کننده انجام گردد.

 باشد. یحساب کامل م هیغرفه منوط به تسو لیتحو -40

مشارکت کننده موظف است در صورت ساخت و ساز غرفه ساز مورد  -44

 یبه صورت کتب شگاهیروز قبل از آغاز به کار نما 41برگزارکننده را  دییتا

 .دینما یمعرف

 یمحل غرفه به طور امان فیتنظ شرکت غرفه ساز موظف است جهت -43

.مبلغ فوق الذکر در دیپرداخت نما الیر 4101110111متر مبلغ  91هر  یبه ازا

 ضبط شگاه،ینما انیساعت پس از پا 42غرفه حداکثر تا  فیصورت عدم تنظ

 برگزارکننده خواهد شد.

این متمم قـرارداد فی مابین شرکت برگزارکننده و شرکت کننده در  -42

نسخـه متحد الشکل و متحـد المتن که  4بند و در  42ه بسته و دارای نمایشگا

 هر یک حکم اصل را داشته تنظیم شده است.           
                                                              

 امضا شرکت کننده:


