مقررات عمومی
سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران (ایران جابکس)
چنانچه در ساعات اولیه روز اول ثبت نام سالن های تحت پوشش توسط مشارکت کنندگان تکمیل گردد ،برگزار کننده مسئولیتی در اقبال درخواست های دریافتی به دلیل
تأخیر در ثبت نام متقاضیان نخواهد داشت .
برگزار کننده حق پذیرش یا رد فرم های درخواستی مشارکت را برای خود محفوظ می دارد.
مشارکت کننده بدون کسب موافقت برگزار کننده  ،مجاز به واگذاری غرفه تخصیصی به اشخاص ثالث نمی باشد.
مشارکت کنندگانی که مایلند به نحوی کارکرد ماشین آالت خود را به صورت عملی نمایش دهند باید قبال" با اعالم کتبی و تکمیل فرم درخواست برق به برگزار کننده
موافقت ستاد را کسب و میزان برق مصرفی مورد نیاز خود را به اطالع برگزار کننده برسانند  ،در هر حال مشارکت کننده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از کارکرد
ماشین آالت خود به اشخاص ثالث و یا برگزار کننده نمایشگاه می باشد.
صاحبان ماشین آالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی کامل برای نحوه حمل ماشین آالت به غرفه مربوطه تا یک هفته قبل از افتتاح نمایشگاه می باشند ،در
غیر اینصورت چنانچه امکان انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه فراهم نباشد مسئولیتی بر عهده برگزار کننده نخواهد بود.
 نگهداری کلیه وسایل اضافی ،کارتن ،صندوق ،انباشت مواد اشتغال زا در داخل غرفه و سالن ممنوع می باشد و باید توسط شرکت کننده از محوطه نمایشگاه خارجگردد .در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتغال زا برای فعالیتهای نمایشی ،مشارکت کننده باید با کارشناسان رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمایشگاه هماهنگی نموده و
مجوز کتبی دریافت نمایند .
 فروش کاالهای ارائه شده در غرفه ها و در دوران برگزاری نمایشگاه ممنوع است  .این موضوع مشمول نشریات و مجالت گوناگون نیز می شود  .مذاکره و انعقاد قرارداد فروش در دوران نمایشگاه بالمانع بوده لیکن انتقال کاال به خارج از غرفه پیش از اتمام نمایشگاه ممنوع است.
 مشارکت کنندگانی که بناء به تشخیص برگزار کننده (با توجه به مدارک ارسالی توسط مشارکت کننده) مشکوک به شمول تعرفه ارزی میباشند  ،بنا به درخواستبرگزار کننده می بایست هزینه غرفه خود را به صورت یک فقره چک به تاریخ روز ثبت نام و بدون درج واژه ضمانت در وجه شرکت مرکز کار ایران صادرو تحویل
برگزار کننده نمایند .بدیهی است در صورت تشخیص کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران نسبت به ارزی بودن غرفه ،برگزار کننده مجاز به نقد
کردن چک مذکور می باشد.
 در طراحی کل نمایشگاه (فضای سرپوشیده و باز) وتخصیص غرفه ها به مشارکت کنندگان  ،برگزار کننده با حفظ مصالح عمومی نمایشگاه و نیز حقوق سایر شرکتکنندگان دارای اختیار تام بوده و مشارکت کننده نمی تواند نسبت به محل اختصاص یافته اعتراضی داشته باشد.
 با توجه به محدودیت سالن ها از جهت انطباق با درخواست کلیه شرکت کنندگان ،اختیار کامل جانمایی با برگزار کننده بوده و برگزار کننده مجاز می باشد تا متراژ مورددرخواست متقاضی را تا چند متر افزایش یا کاهش دهد و این موضوع از طرف شرکت کنند گان مورد قبول می باشد .
 حجاب :براساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران  ،رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی در طول مدت نمایشگاه الزامیست و در صورت عدمرعایت قوانین توسط شرکت کنندگان یا پرسنل آنان  ،برگزار کننده نمایشگاه و یا مسئولین شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران مجاز به جلوگیری از ادامه
فعالیت شرکت کننده و یا هر اقدام قانونی دیگر می باشند.
 استاندارد :کلیه کاالهای قابل ارائه در غرفه ها در صورتیکه مشمول قانون دریافت گواهینامه استاندارد اجباری باشند  ،رعایت این قانون در مورد آن الزامی و برگزار کنندهو یا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان آنان می توانند از ارائه کاالهای مذکور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگیری نموده و یا
اقدام به تعطیلی فعالیت غرفه مذکور نمایند .بدیهی است در این صورت خسارتی از طرف برگزار کننده به شرکت کننده پرداخت نخواهد شد.
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نحوه پرداخت:
مشارکت کننده باید پس از دریافت پیش فاکتور از سوی برگزار کننده  ،نسبت به پرداخت  ٪۱۰۰کل هزینه مشارکت و خدمات نمایشگاهی اقدام و هزینه مربوطه را به
حساب برگزار کننده نمایشگاه واریز و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند  .هزینه تجهیزات اضافی ،خدمات و
تسهیالت مورد نیاز نیز می باید بالفاصله پس از سفارش تجهیزات یا خدمات پرداخت گردد.
زمان تحویل غرفه  ،حمل کاال و غرفه آرایی
 تحویل غرفه به مشارکت کنندگانی که دارای ساخت و ساز نمی باشند و غرفه با تجهیزات درخواست نموده اند و حداکثر یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه انجام میشود. زمان تعیین شده برای چیدمان کاالها روز قبل از افتتاح نمایشگاه تعیین شده است ( .ساعت  ۱۰لغایت )۱۸ از قراردادن کاال در خارج از حریم غرفه  ،به ویژه در راهروها خودداری فرمایید . حضور نمایندگان غرفه ها نیم ساعت قبل از شروع کار نمایشگاه و نیم ساعت بعد از اتمام وقت روزانه نمایشگاه در غرفه ها ضروری است. بمنظور تشخیص نمایندگان معرفی شده و تسهیل در ورود و خروج آنها ،نصب کارت شناسایی ضروری است. در صورت مفقود شدن هر گونه شیئی از داخل غرفه مراتب را سریعا به صورت کتبی و با ذکر مشخصات دقیق کاالهای مفقودشده به مسئول سالن اعالم فرمایید . نظر به اینکه در دوران برگزاری نمایشگاه هر روز رأس ساعت  ۹صبح درب سالنها بمنظور انجام امور نظافت باز خواهد شد ،توصیه مینماییم که یک نماینده راس ساعتمشخص شده در محل غرفه حضور داشته باشد.
نحوه محاسبه هزینه اجاره غرف و خدمات جنبی آن بر حسب ریالی و ارزی
چگونگی عرضه و نمایش کاال و تبلیغ آن:
 نمایش کاال با برند با نام ایرانی توسط واحد های تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسانی کارگاه معتبر و با واحد تولیدیصنفی دارای پروانه صنفی تولیدی ،که در داخل و یا مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی تولید و ارائه می گردند  ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 نمایش کاال با برند با نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجی معرفی می گردد مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی میباشد
 نمایش کاال با برند خارجی که بر اساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی در ایران تولید و دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبههیات دولت می باشد ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 نمایش نمونه کاالی خارجی بمنظور مقایسه با کاالی داخل ،توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط ،در صورت تجمیع نمونه در حداقل فضا( به تناسب نوع و ابعاد نمونه ) و عدم اقدام به بازاریابی ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 نمایش ماشین آالت خارجی صرفا بعنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت  ،توسط واحدهای تولیدی ،به شرط پوشاندن برند خارجی و عدم تبلیغ آن ،مشمولپرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 معرفی خالقیت های فنی  ،نرم افزاری (اتوماسیون) در صورت عدم تبلیغ شرکت های خارجی (بصورت پوستر ،بروشور ،کاال و  )...مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالیمی باشد.
 مشارکت اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها ،صرفأ بدون ارائه کاال ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد. مشارکت شرکت های عرضه کننده خدمات مشاوره ای ،پیمانکاری طرح و اجرا .طراحی سیستم و موارد مشابه صرفأ بدون ارائه کاال و یا هرگونه تبلیغ برند خارجی،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد .در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  ۳۰درصد ارزی و  ۷۰درصد ریالی خواهد بود . ،مشارکت آژانس های
گردشگری در صورت عدم تبلغ نمایندگی خارجی ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
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 مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه ،مجله ،بولتن ،ویژه نامه  ،اگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکتهای داخلی و خارجی منتشر می گردند ،مشمول پرداختهزینه بصورت ریالی می باشد .بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت های خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات ( از طریق نصب بنر ،پخش فیلم ،توزیع سی دی،
کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و  ) ...ممنوع می باشد.
 معرفی خدمات پس از فروش کاالی خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه (و بارعایت عدم ارائه کاال و قطعات منفصله ،مشمول پرداخت هزینه بصورت  ۳۰درصد ارزی و  ۷۰درصد ریالی می باشد.
 محصوالت خارجی وارد شده در کشور بصورت فله که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کاالی ایرانی (با هر نام یا برند ایرانی و با درج یا عدم درج تحت لیسانس)،توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود ،به میزان فضای اشغال شده ،مشمول پرداخت هزینه بصورت  ۷۰درصد ارزی و  ۳۰درصد ریالی می باشد.
 شرکت های تولیدی ایرانی که محصوالت با برندهای خارجی تولید می نمایند چنانچه دارای پروانه ساخت و بهره برداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشند بصورتریالی محاسبه گردد.
 تخصیص فضا به نمایندگی های بازاریابی و فروش نمایشگاه های خارجی ،در صورت ارائه تفاهمنامه با مجری داخلی ،مشمول پرداخت هزینه بصورت  ۳۰درصد ارزیو  ۷۰درصد ریالی می باشد .در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  ۱۰۰درصد ارزی خواهد بود.
 مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفا مجاز به ارائه و تبلیغ کاال ،خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و در صورت عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینهبصورت  ۱۰۰درصد ارزی می باشد.
 نمایش کاالیی که مستقیما در خارج از کشور تولید شده ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد. تبلیغ واردات کاال به هر نحو و عرضه بروشور ،فیلم ،عکس ،کاتالوگ ،بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت های خارجی ،مشمول پرداخت هزینه بصورتارزی می باشد.
 تبلیغ نمایندگی انحصاری و یا رسمی شرکتهای خارجی مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد. شرکت های تولیدی بازرگانی ایرانی که بمنظور تولید و نمایش کاالی تولید داخل و نیز کاالی خارجی در نمایشگاه مشارکت دارند می بایستی کاال یا خدمات مربوطبه بخش خارجی را در فضائی کامال" متمایز و در متراژ تفکیک شده (با ابعاد استاندارد) از بخش داخلی و با رعایت حداقل متراژ ( ۱۲مترمربع ) عرضه نمایند .در غیر
اینصورت کل فضای غرفه بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.
 تخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات ( )vipمطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزی عینا محاسبه و دریافت خواهد شد. پس از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزی و ریالی بهمراه مجری نسبت به بازدید از کلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ،مراتب طی صورتجلسه تنظیمی کهبه امضاء مجری رسیده است اعالم و مجری موظف به پرداخت وجه مربوطه می باشد .بدیهی است نظارت بر عملکرد غرف در طول دوره برگزاری استمرار خواهد داشت.
 -شماره حساب اعالم شده از سوی مجری در پکیج ثبت نام مشارکت کنندگان ،الزاما می بایست به نام شخص حقوقی که همان صاحب مجوز است باشد.
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برق و تلفن:
مشارکت کننده باید نقشه اتصاالت برقی و مقدار برق مورد نیاز خود را تا  ۱۲روز قبل از افتتاح نمایشگاه  ،در اختیار برگزار کننده نمایشگاه قرار دهد .هزینه مصرف برق
مازاد بر تعهد برگزار کننده (هرسه متر  ۱۰۰وات) توسط کارشناسان فنی محاسبه و هزینه مربوطه از مشارکت کنندگان دریافت خواهد شد  ،ضمنا" هزینه های برق مصرفی
به شرح ذیل میباشد .
ردیف

شرح

مبلغ هزینه

۱

برق مصرفی شرکت های داخلی هرکیلو وات

 ۳۰۰۰ریال

۲

برق مصرفی شرکت های خارجی هرکیلو وات

 5۰سنت

 مقاومت سیم کشی های استفاده شده در غرفه ها محدود است  ،لذا استفاده از وسایل پرمصرف مانند پروژکتور اضافی و وسایل نمایشی پر مصرف ممنوع است و درصورت نیاز  ،مشارکت کننده باید با هماهنگی برگزارکننده نمایشگاه مجوز الزم را دریافت نماید .
 مشارکت کنند گان موظفند کابل و تابلوهای اتو مات (استاندارد و مجهز به سیستم ارت) و متناسب با میزان برق درخواستی خویش را خود تهیه نموده و جهت انتقال برقاز تابلوی اصلی یا کابل های ارتباطی به غرفه مربوطه  ،با هماهنگی واحد برق شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران اقدام نماید.
 فرم درخواست واگذاری تلفن را  ۱۲روز قبل از افتتاح نمایشگاه از واحد مخابرات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران دریافت و پس از تکمیل و تأیید ستادبرگزاری نمایشگاه به واحد مخابرات تسلیم نمایید کلیه خطوط درخواستی تلفن قبل از شروع نمایشگاه نصب و هزینه اتصال و مصرف بر اساس مندرجات فرم مربوط از
مشارکت کننده دریافت خواهد شد - .شرکت کنندگانی که رأسا" اقدام به ساخت غرفه خود نمایند می باید هزینه برق مصرفی خود را پرداخت نمایند.
 شرکت کنندگانی که نیازمندبه استفاده از برق بیش از حد استاندارد (صدوات در  ۳متر مربع) میباید هزینه مصرف برق مازادرا پرداخت نمایند. هزینه استفاده از برق اضافی (به غیر از موارد استاندارد روشنایی) آب و تلفن بطور جداگانه محاسبه و از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد.کتاب رسمی نمایشگاه ،کارت شناسایی و پارکینگ:
 مشارکت کننده جهت درج اطالعات شرکت خود و مشخصات کامل کاالی نمایشی ،در کتاب رسمی نمایشگاه  ،به دو زبان فارسی و و انگلیسی ،باید فرم مربوطه راتکمیل و همزمان با ثبت نام نمایشگاه همراه با فیش پرداخت هزینه آگهی به برگزار کننده تسلیم نماید.
 مشارکت کنندگان باید فرم های مربوطه به درخواست کارت شناسایی را حداکثر تا یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه  ،تکمیل و به همراه یک قطعه عکس  ۳×۴از پرسنلیکه در غرفه حضور خواهند داشت ،به برگزار کننده تسلیم نمایند .تعداد کارت شناسایی و پارکینگ متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شرکت کننده بستگی خواهد داشت.
 در طول برگزاری نمایشگاه ،حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشارکت کننده و همچنین مواد غذایی به داخل محوطه نمایشگاه فقط صبح ها قبل از شروع کار نمایشگاه امکانپذیر است .در ساعات برگزاری نمایشگاه  ،تردد خودروی مشارکت کننده در محوطه نمایشگاه ممنوع است .
چگونگی عرضه کاتالوگ ,بروشور ,پوستر ,نصب تابلو و غیره به منظور تبلیغ کاال:
وسایل تبلیغاتی مشارکت کننده باید در محدوده غرفه اختصاص یافته ارائه شود  ،نصب هر گونه وسایل تبلیغاتی  ،پالکارد  ،پس از کسب موافقت کتبی از برگزار کننده و
پرداخت هزینه های مربوطه امکان پذیر می باشد .برگزار کننده مجاز به انجام عکسبرداری و فیلم برداری از غرف نمایشگاهی می باشد .

تاریخ :

امضاء و مهر شرکت

انجام هر گونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و خارج از غرفه های اختصاصی مشارکت کننده ،پس از هماهنگی و کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه
های بین المللی ج.ایران مجاز می باشد .



هرگونه عکسبرداری یا فیلم برداری از محوطه نمایشگاه و داخل غرفه شرکت کننده پس از کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین
المللی ج.ا.ایران و برگزار کننده نمایشگاه مجاز می باشد .بدیهی است عکسبرداری و فیلمبرداری از سایر غرف ممنوع است.
شرکت کنندگان بایستی برای انجام هرگونه تبلیغات محیطی و محاطی مراتب را با برگزار کننده نمایشگاه هماهنگ نمایند.

خروج کاال:



خروج کاال از محوطه نمایشگاه های بین المللی ایران در طول مدت برگزاری نمایشگاه ممنوع است لذا مشارکت کنندگان  ،از آوردن اقالم غیر ضروری اجتناب
نمایند .
در پایان نمایشگاه  ،مشارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صورت حساب ها و اخذ تأئیدیه برگه تسویه حساب نهایی می تواند کاالی خود را از داخل سالن محل
نمایش و محوطه نمایشگاه بین المللی تهران خارج نماید .لذا خروج شرکت کنندگانی که افزایش متراژ داشته و یا غرفه را بصورت دو طبقه طراحی و ساخت
نموده اند و یا خسارت و تخلفی در رعایت قوانین و مقررات نمایشگاهی داشته اند ،قبل از تسویه حساب کامل با برگزار کننده امکان پذیر نمی باشد ،لذا
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که تا قبل از روز پایانی نمایشگاه نسبت به تسویه حساب با ستاد برگزاری نمایشگاه اقدام شود تا از بروز مشکالت متصوره



جلوگیری نماید.
مشارکت کنندگان باید حداکثر تا یک روز پس از پایان نمایشگاه نسبت به بسته بندی ،خروج کاال و تخلیه غرفه های اختصاصی خود اقدام نمایند .بدیهی است
در صورت عدم توجه به این نکته و پس از پایان مهلت مقرر ،برگزارکننده رأسا به تخلیه غرفه اقدام نموده و در خصوص هزینه های انبارداری  ،خسارت وارده
و یا فقدان کاال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده:



کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت می باید حداقل تا  ۳۰روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسمأ و بصورت مکتوب به برگزار کننده اعالم گردد در اینصورت پس
از کسر  ٪۱۰از مبالغ واریزی ،برگزار کننده نسبت به استرداد  ٪۹۰مابقی اقدام خواهد نمود.
در فاصله زمانی کمتر از  ۳۰روز تا زمان افتتاح ،به هیچ وجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه
هیچگونه وجهی مسترد نمیگردد و برگزار کننده مجاز و این حق را طبق قوانین نمایشگاهی خواهد داشت تا غرفه مورد نظر را به سایر متقاضیان اجاره و واگذار
نماید .لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام ،تمامی جوانب و شرایط کاری خود را بدرستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و
مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیک به افتتاح نمایشگاه  ،تأثیر
منفی باقی میگذارد  ،جلوگیری شود.



شرکت کنندگانی که در فاصله زمانی کمتر از  ۳۰روز به افتتاح نمایشگاه ثبت نام نموده اند نیز در صورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود.



چنانچه غرفهء شرکت کننده با تجهیزات بوده و بر این اساس هزینه مشارکت را به ستاد برگزاری پرداخت نموده باشد و در فاصله کمتر از  ۳۰روز به افتتاح
نمایشگاه تصمیم به تغییر غرفه به صورت بدون تجهیزات نمایند ،هیچ گونه وجهی به وی مسترد نخواهد شد.

ساخت آماده سازی و آرایش غرفه:
نظر به اینکه زمان تحویل سالن تا افتتاح نمایشگاه حدود  ۳روز فرصت باقیست  ،برگزار کننده مجاز است بنا به تشخیص خود فقط به غرفه هایی مجوز ساخت و ساز بدهد
که طرح آنها قابل اجراء و با سیستمهای پیش ساخته بوده و حداکثر در مدت تعیین شده ساخت و ساز پایان یابد • .کلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جوشکاری ،
نجاری و غیره در داخل سالن های نمایشگاه ممنوع و قطعات الزم برای ساخت غرفه ها باید بصورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمایشگاهی گردند .آماده سازی
و چیدمان کاال باید  ۲۴ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه تکمیل و به اتمام رسیده باشد و کلیه وسایل اضافی و صندوقهای خالی از محوطه نمایشگاه خارج شده باشد  .در غیر
اینصورت شرکت کننده موظف است به ازاء هر ساعت دیر کرد مبلغی را بعنوان خسارت که از سوی برگزار کننده تعیین می شود پرداخت نماید .
تاریخ :

امضاء و مهر شرکت




موکت  :پس از آماده سازی و مفروش شدن سالنها تردد انواع خودرو در داخل سالنها و روی موکت ممنوع است .بدیهی است در صورت عدم توجه به این مورد،
پرداخت هزینه خسارت بر عهده مشارکت کننده خواهد بود .
نقشه های اجرائی و ساخت غرفه هایی که توسط مشارکت کننده اجراء میشوند(غرفه بدون تجهیزات باید به تائید ستاد برگزاری نمایشگاه برسد ،ضمنا حداکثر زمان
ارائه نقشه به ستاد  ۱۲روز قبل از افتتاح نمایشگاه میباشد ،در این خصوص دریافت و تکمیل فرمهای مربوطه از ستاد برگزاری نمایشگاه توسط طراح شرکت کنندگان





ضروری است  .نقشه هایی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شوند مورد تأیید واقع نخواهند شد.
شرکت کنندگانی که مایلند از ارتفاع بیش از  5 / ۲متر برای ساخت و تزئین غرفه استفاده نمایند می بایست تأییدیه الزم را از ستاد اخذ و نقشه پیشنهادی خود را به
واحد فنی شرکت سهامی نمایشگاهها تسلیم و پس از موافقت اقدام نمایند.
وجه :ارقام فوق با احتساب کف سازی در نظر گرفته شده است.
واحد فنی برگزار کننده نمایشگاه و مدیریت طراحی و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها براساس اصول نمایشگاهی حق انجام هرگونه تغییری را که الزم بدانند
در طرحهای ارائه شده دارا میباشند .در صورت عدول از تغییرات داده شده مدیریت طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاهها نسبت به تغییر و تخریب ساخت



و ساز غرفه اقدام و هزینه های مربوطه از شرکت کننده اخذ می گردد .
کلیه عملیات اجرایی و آماده سازی غرفه ساخت و ساز) باید  ۲۴ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به گونه ای که غرفه قابل بهره برداری باشد و کلیه
عملیات چیدمان کاال نیز  ۲۴ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به صورتی که نیاز به هیچگونه اقدامی تا زمان افتتاح نمایشگاه نداشته باشد .قابل ذکر است



که متخلفین به ازای هر ساعت اضافه حضور در غرفه موظفند مبلغ  ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال به عنوان دیرکرد به برگزارکننده نمایشگاه پرداخت نمایند.
شرکت کنندگانی که مایل هستند راسأ غرفه سازی نمایند ،می بایست پیش از اجرای غرفه سازی نسبت به معرفی غرفه ساز و ارائه نقشه های اجرائی جهت اخذ
تأییدیه از ستاد برگزاری اقدام و ملزم به سپردن مبلغ  15,000,000ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت

مرکز کار ایران بعنوان تضمین جمع آوری تجهیزات

غرفه سازی ،خسارت احتمالی و عدم رعایت قوانین و مقررات امور طراحی و غرفه آرایی می باشند .چنانچه اجرای غرفه سازی با اخذ تائیدیه به صورت دو طبقه
انجام گیرد ،شرکت کننده ملزم به پرداخت متراژ تحت پوشش طبقه دوم بر اساس  5۰درصد قیمت تعرفه اعالم شده می باشند.
حوادث غیر قابل پیش بینی :
در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده ( فورس ماژور ) مانند  :جنگ  ،زلزله ،سیل  ،آتش سوزی و یا هر گونه حوادث غیر پیش بینی شده دیگری که منجر به لغو یا
تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد 5۰ ،درصد از وجوه واریزی بابت هزینه های پرداخت شده نمایشگاهی کسر و مابقی به شرکت کنندگان  ،مسترد می گردد .ضمنا
مفاد مجوز برگزاری نمایشگاه توسط شرکت کننده رؤیت گردیده است.
توافقات:
-

هر گونه توافق دیگری که باید فی مابین شرکت کننده و برگزار کننده نمایشگاه صورت گیرد باید مکتوب و ممهور به مهر و امضاء طرفین باشدو هر گونه توافقات
شفاهی مورد قبول نمی باشد| .

تاریخ :
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سایر قوانین ومقررات نمایشگاهها :
 شرکت کنندگان داخلی بهیچ وجه مجاز به نمایش کاالها و محصوالت خارجی و یا استفاده از پوستر ،بروشور ،عکس ،فیلم و کاتالوگ خارجی و نام شرکت خارجی
نمی باشند  .در صورت عدم رعایت این نکته شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بهاء غرفه بصورت ارزی و بر اساس تعرفه بخش خارجی نمایشگاه می باشد.
 مشارکت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و برگزار کننده نمایشگاه میباشد.
 تکمیل و ارسال فرمهای در خواست مشارکت و همچنین فرمهای ثبت نام توسط متقاضی هیچگونه تعهدی برای برگزار کننده نمایشگاه جهت رزرو غرفه ایجاد نمی نماید،بدیهی است ثبت نام قطعی پس از پرداخت  ٪۱۰۰هزینه های غرفه قابل قبول می باشد و چنانچه تا آن زمان فضای خالی در سالن های نمایشی موجود باشد فضای درخواستی
در اختیار شرکت کننده قرار خواهد گرفت.
 متراژ نهایی غرفه پس از تکمیل و ساخت غرفه مشخص میگردد و مشارکت کننده موظف است براساس متراژ اعالم شده نسبت به تسویه حساب با برگزار کننده اقدامنماید و هیچگونه اعتراضی نسب به کاهش و یا افزایش غرفه خود را نخواهد داشت.
 در صورت عدم پرداخت به موقع هزینه های مشارکت ،غرفه داران مجاز به تخلیه غرفه و کاالی خود نبوده و حق هرگونه پیگیری قانونی برای برگزار کننده محفوظ و هرگونه توافقی میان شرکت کننده و برگزار کننده تنها در صورتی معتبر است که بصورت مکتوب و امضاء شده به تأیید طرفین برسد.
 ارائه کپی پروانه بهره برداری ،تولید ،ثبت نام تجاری کاالهای تولیدی در روزنامه رسمی و اداره ثبت شرکت ها ،گواهی استاندارد ،تراکت ،بروشور ،کارت ویزیت و یاهرگونه موارد تبلیغاتی که متقاضی در غرفه ارائه خواهد نمود می باید در زمان تحویل فرمهای تکمیل شده ثبت نام به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل گردد( .الزامی است).
 تعیین محل غرفه ها و نحوه واگذاری آنها تماما برعهده برگزار کننده است ،لذا متقاضی نمی تواند مکان خاصی را انتخاب نموده و یا از قبول مکان تخصیص یافته امتناع
ورزد.
-

کلیه کسورات قانونی مشارکت در این نمایشگاه از قبیل بیمه و مالیات تکلیفی برعهده شرکت کنندگان محترم می باشد.

-

به ازای هر متر مربع  ۲عدد کارت دعوت بازدید از نمایشگاه بصورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد  ،در صورت درخواست کارت مازاد
میبایست مبلغ ۰۰۰ر 5۰ریال به ازای هر کارت به ستاد برگزاری نمایشگاه پرد خت گردد.

 مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعت برپایی نمایشگاه و ایام قبل از افتتاح و بعد از اختتام نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشد ،لذا پس از پایان
کار روزانه نمایشگاه در ساعت غیر بازدید که در بهای سالنها قفل و پلمپ می گردد مسئولیت حراست از غرفه ها بر عهده انتظامات نمایشگاه خواهد بود .ضمنا از شرکت
کنندگان تقاضا می گردد از ورود هر گونه کاالی باارزش به غرفه از قبیل :تلویزیون ،ویدئو ،دوربین فیلمبرداری ،عکاسی ،کامپیوتر ،لپ تاپ ،تلفن همراه و  ...از قبل از
افتتاح تا روز تخلیه نمایشگاه به غرفه جدا خودداری نمایند ،در غیر این صورت مسئولیت حفظ و نگهداری این گونه کاالها بر عهده شرکت کنندگان می باشد .ستاد
برگزاری نمایشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
-

غرفه در فضای باز و یا در داخل سالن به صورت بدون تجهیزات (زمین خالی است ،لذا هیچ گونه امکاناتی را شامل نمی گردد و شرکت کنندگان در این بخش
از نمایشگاه ملزم به تجهیز غرفه خود اعم از برق ،غرفه سازی ،موکت و  ...می باشند.

-

در صورتیکه شرکت کنندگان بخواهند نسبت به درج اطالعات اضافی (مانند  ،اسامی تعدادی از نمایندگی های تجاری خارجی ویا ایرانی در کتاب نمایشگاه
اقدام نمایند  ،می بایست به ازا هر شرکت مبلغ  ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال به ستاد برگزاری نمایشگاه پرداخت نمایند.

-

قوانین و مقررات عمومی مشارکت در نمایشگاههای بین المللی مطالعه و مورد تایید می باشد .از همکاری کلیه شرکت کنندگان صمیمانه تشکر و قدردانی می
نماییم و توفیق این عزیزان را در راه خدمت به جمهوری اسالمی ایران از خداوند منان خواهانیم .

-

کلیه قوانین و مقررات عمومی مشارکت در نمایشگاههای بین المللی مطالعه و مورد تأیید قرار گرفت.
تاریخ :

امضاء و مهر شرکت

