 2بهمن تا  6بهمن 6936
اراک ،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی
نهمین نمایشگـاه تخصصی کیفیت در صنایع غذایـی،شیرینی و شکالت،نوشیدنی ها ،لبنـی،صنایع و ماشین آالت وابستـه
نظر به این که اطالعات رسمی نمایشگاه براساس این فرم تهیه می شود ،لطفا در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورید.
شرکت/

فارسی:

فروشگاه:

English:

تلفن:

فکس:

زمینه فعالیت:
آدرس:
مدیرعامل/مدیر فروشگاه(:اطالعات شخصی،محرمانه باقی می ماند)

نماینده ی تام االختیار(:اطالعات شخصی،محرمانه باقی می ماند)

نام و نام
خانوادگی:

نام و نام
خانوادگی:
سمت:

ایمیل:

ایمیل:

تلفن همراه:

تلفن همراه:

کتیبه ی غرفه(:عنوان مورد نظر را،جهت نصب کتیبه ی سر درب غرفه اعالم فرمایید)

شرایط مشارکت

بهای غرفه درخواستی

غرفه  42متری

غرفه  24متری

غرفه  24متری

غرفه  69متری

غرفه  041متری

بهای هر غرفه 21متری
 2101110111لایر

بهای هر غرفه 21متری
 901110111لایر

بهای هر غرفه 21متری
 801110111لایر

بهای هر غرفه 21متری
 701110111لایر

بهای هرغرفه21متری
 601110111لایر

4101110111

0901110111

2401110111

0901110111

9101110111

غرفه مورد تقاضا

نکات ویژه

 رقم های فوق بدون محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 غرفه سازی و یا غرفه آرایی داخلی محدوده ی مورد تقاضا،توسط مشارکت کنندگان صورت می پذیرد.
 تکمیل این فرم به منزله ی پذیرش شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه است(.فرم پیوست)

اینجانب  .........................................مدیر/نماینده .....................................با آگهی کامل از مقررات و شرایط عمومی
نمایشگاه،مندرج در فرم ثبت نام که در چهار چوب " قوانین توسعه ی تجارت ایران " تهیه و تنظیم گردیده،متقاضی مشارکت در نمایشگاه
می باشم و فیش مشارکت،مطابق غرفه ی مورد تقاضا به مبلغ  .....................را همراه این برگه ارسال نموده ام.
مهر و امضاء:

تاریخ:

دفتر مرکزی :اراک ،تقاطع خیابان ادبجو و انوری کوچه شهید جورقی ساختمان باران طبقه دوم
دفتر تهران  :تهران -خیابان ولیعصر -نرسیده به خیابان فاطمی-خیابان صدر -پالک-20واحد0
شماره همراه و تلگرام 16090644400-16042902110 :تلفن ها-041 / 02040042 :

149-02040000 -009/ 02040006

 2بهمن تا  6بهمن 6936
اراک ،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی
نهمین نمایشگـاه تخصصی کیفیت در صنایع غذایـی،شیرینی و شکالت،نوشیدنی ها ،لبنـی،صنایع و ماشین آالت وابستـه

شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه:
 .2مالک ثبت نام برای ستاد اجرایی نمایشگاه ،ارایه فرم تکمیل شده (به همراه مهر و امضا) و فیش واریزی وجه(با درج نام متقاضی) می باشد.
 .1این نمایشگاه در راستای حفظ منابع محیط زیست،نشر کلیه ی موارد اطالع رسانی و ...برگزاری و  ...را ازطریق نرم افزار هوشمند ،کتاب
ویژه نمایشگاه  ،کانال های ارتباطی مجازی و سایرامکانات دیجیتال ،صورت خواهد داد.
 .3ارسال فرم ،بدون پرداخت وجه از طرف متقاضی ،هیچ گونه الزامی برای مجری در تحویل غرفه ایجاد نمی نماید.
 .4اعالم انصراف پس از ثبت نام مورد قبول نمی باشد ،لذا وجه دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 .5غرفه ها حداکثر 1روز قبل از تاریخ افتتاح نمایشگاه  ،جهت چیدمان و غرفه آرایی ،تحویل داده شود.
 .6درصورت نیاز به غرفه آرایی خاص،بدون استفاده از پنل های نمایشگاهی موجود،از قبل با مجری هماهنگی های الزم صورت گیرد.
 .7شرکت کننده حق واگذاری و یا تعویض غرفه را بدون اطالع مجری نمایشگاه ،نخواهد داشت.
 .8امور مربوط به اسکان به عهده ی شرکت کننده می باشد که در این خصوص مجری همکاری الزم را در بحث رزرو با شرکت کننده خواهد
داشت (.جهت اسکان در هتل های طرف قرارداد،نامه ی تخفیف با هماهنگی مجری ،به شرکت کننده اعطا خواهد شد).
 .9مسئولیت حفظ اموال و تاسیسات نمایشگاه ،همچنین نظافت غرفه از لحظه ی واگذاری تا زمان تخلیه ی سالن،بر عهده شرکت کننه می باشد.
 .21رعایت کلیه قوانین کشوراز جمله حفظ شئونات اسالمی ،الزامی و استفاده ازموسیقی ،آواها و یا تصاویر ناهنجار،غیرمجازی ممنوع می باشد.
 .22شرکت کنندگان می توانند جهت تبلیغات صوتی از طریق رادیو نمایشگاه اقدام نمایند،لذا پخش تبلیغات صوتی در غرفه ممنوع می باشد.
 .21شرکت کنندگان مجازبه تعطیل کردن غرفه درطول ساعات رسمی برگزاری نمایشگاه نیستند وجابه جایی وسایل منوط به کسب مجوزمی باشد.
 .23نمایشگاه از روز  1بهمن تا روز  6بهمن به مدت  5روز برگزار خواهد شد.
 .24تخلیه سالن از ساعت  13مورخ  96/22/16به مدت  14ساعت انجام خواهد شد ،لذا خروج کاال و تخلیه قبل از زمان مقرر ممنوع می باشد.
 .25ثبت نام و حضور در نمایشگاه به منزله ی پذیرش کلیه مفاد این قرارداد بوده و مسئولیت عدم رعایت آن به عهد شرکت کننده می باشد.
 .26بروز هرگونه حادثه و یا عاملی که جلوگیری آن ،از عهده مجری خارج بوده و منجر به عدم برگزاری نمایشگاه گردد ،حالت اضطراری تلقی
می گردد و وجوه پرداختی مشارکت کنندگان پس از کسر هزینه های عملیاتی و غیرقابل برگشت انجام شده ،محاسبه و مسترد خواهد شد.
 .27برای آگاهی از شرایط حضور و دریافت اطالعات بیشتر ،به وب سایت  www.cph.irمراجعه نمایید.
 .28ارائه تندیس کیفیت و لوح تقدیر .
شرکت اول

 3سکه طال  +تندیس طالیی  +لوح تقدیر

تقدیرسیما -حضور چهره های معروف تلویزیون.
صدا و
معروف
سرآشپزهای
سازمانلوح
نقره ای +
 +تندیس
حضوردومآشپز و 1سکه طال
 .29شرکت
 2سکه طال  +تندیس برنز  +لوح تقدیر
شرکت سوم
شرکت چهارم 2سکه طال  +لوح تقدیر
شرکت پنجم 2سکه طال  +لوح تقدیر
شرکت ششم 2سکه طال  +لوح تقدیر
نیم سکه طال+لوح تقدیر
شرکت هفتم
شرکت هشتم نیم سکه طال+لوح تقدیر
نیم سکه طال+لوح تقدیر
شرکت نهم
نیم سکه طال+لوح تقدیر
شرکت دهم

