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نام نمایشگاه: هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان
تاریخ برگزاری : 20 الی 23 آبان1399- نمایشگاه بین المللی جنوبشرق- ساعت بازدید 15 الی 21 

1- ارایــه کپــی روزنامــه رســمی  ، کپــی جــواز کســب بــا تاریــخ معتبــر و یــا پروانــه بهــره بــرداری از مراجــع ذیربــط، نامــه رســمی اخــذ 
نمایندگــی از شــرکت مــادر )بــرای واحــد هــای دارای نمایندگــی( 

2- اولویــت واگــذاری غرفــه بــه تاریــخ رزرو غرفــه و واریــز وجــه بطــور کامــل بســتگی دارد. تعییــن محــل غرفــه بــه اختیــار  شــركت 
برگزارکننــده مــی باشــد ولیکــن در صــورت امــكان بــا توجــه بــه تاریــخ رزرو غرفــه و واریــز وجــه بطــور کامــل، نظــر غرفــه دار در رابطــه بــا 

محــل غرفــه تامیــن خواهــد شــد.
3- شــرکت کننــدگان مجــاز بــه واگــذاری و یــا تعویــض غرفــه هــای خــود بــا غیــر نبــوده و هرگونــه تغییــرات درخواســتی فقــط بــا تاییــد 

کتبــی برگــزار کننــده ممكــن خواهــد بــود. 
4-.فســخ قــرارداد مشــارکت از طــرف شــرکت کننــده و اســترداد وجــه پرداخــت شــده تــا 45 روز قبــل از برگــزاری میســر می باشــد و پس 
از آن درخواســت انصــراف  30  روز قبــل از برگــزاری باکســر 50 درصــد مبلــغ قــرارداد و کمتــر از 30 روز بــا کســر 80 درصــد مبلــغ قــرارداد و 

15 روز  قبــل از برگــزاری بــا کســر مبلــغ کل قــرارداد پذیرفتــه مــی شــود.

ساعتتاریخ شرح فعالیت 

1399/08/1716:00آخرین مهلت تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی یا کتبی 

1399/08/1710:00تحویل غرفه ها به مشارکت کنندگان غرفه های بدون تجهیزات 

1399/08/1910:00تحویل غرفه ها به مشارکت کنندگان غرفه های با تجهیزات )اسپیس(

1399/08/1921:00پایان عملیات غرفه سازی و پلمپ سالن قبل از افتتاح نمایشگاه 

1399/08/1516:00آخرین مهلت قرارداد تبلیغات در فضای نمایشگاه

1399/08/1016:00آخرین مهلت تحویل و تایید نقشه طراحی غرفه آرایی )بدون تایید اجازه اجرای غرفه سازی داده نمی شود(

14:40ایام برگزاریبازگشایی سالن در زمان برگزاری برای غرفه داران )بعد از زمان تحویل، امنیت داخل غرفه ها به عهده ی غرفه دار میباشد(

-1399/08/20تحویل کارت شناسایی غرفه داران 

1399/08/2017:00مراسم افتتاحیه برگزاری نمایشگاه 

10:00 تا 1399/08/2421:00تخلیه سازه ها، تجهیزات و امکانات داخل غرفه ها )پس از دریافت نامه مجوز خروج غرفه ها از برگزار کننده( 

1- قوانین سازمان صنعت معدن و تجارت  فروش درکلیه نمایشگاه های تخصصی ممنوع می باشد .

مهر شرکت:  امضا:       تاریخ:       
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  شرایط ثبت نام در نمایشگاه 

  مقررات و شرایط شرکت در نمایشگاه  
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  شرایط ثبت نام در نمایشگاه 
2- غرفــه داران موظــف هســتند عملیــات مربــوط بــه آمــاده ســازی غرفــه را حداکثــر 24 ســاعت قبــل از تاریــخ افتتــاح نمایشــگاه ) ســاعت 

21 روز دوشــنبه 17 شــهریور 1399( بــه پایــان برســانند. الزم بــه توضیــح اســت غرفــه ســازان موظــف بــه تحویــل یــک عــدد چــک ضمانــت بــه 

مبلــغ 20% کل غرفــه در وجــه شــرکت مجــری مــی باشــد  در صــورت آمــاده نبــودن غرفــه ، غرفــه مــورد نظــر در روز افتتاحیــه معلــق و مســدود 

و چــک دریافتــی وصــول مــی گــردد و غرفــه دار حــق هیچگونــه اعتراضــی در ایــن زمینــه دارا نمــی باشــد.

3- غرفه ها حداکثر 4 روز قبل از افتتاح نمایشگاه در اختیار غرفه داران قرار خواهد گرفت.

4- غرفــه آرایــی، تزئینــات داخلــی و نظافــت داخــل غرفــه در طــول دوره برگــزاری نمایشــگاه بــه عهــده غرفــه داران بــوده و در صــورت نیــاز بــه 

وســایل اضافــی مــی بایســت راســا نســبت بــه تامیــن آن اقــدام نماینــد.

5- غرفــه دار موظــف خواهــد بــود از هنــگام افتتــاح تــا پایــان مراســم اختتامیــه از جمــع آوری و تعطیــل نمــودن غرفــه خــودداری و یــک روز 

قبــل از اتمــام مــدت نمایشــگاه ضمــن انجــام تســویه حســاب و اخــذ مجــوز کتبــی از امــور مالــی شــرکت اقــدام نمایــد و نســبت بــه انتقــال 

لــوازم خــود از نمایشــگاه و تحویــل غرفــه بــه صــورت اولیــه بــه مســئولین نمایشــگاه در زمــان تعییــن شــده اقــدام نمایــد.

6- صاحــب غرفــه صرفــا مجــاز بــه اســتفاده از فضــای واگــذاری و امكانــات متعــارف غرفــه بــوده و در صــورت اســتفاده نادرســت، جبــران 

هرگونــه خســارت وارده احتمالــی از جملــه )نوشــتن ویــا ســوراخ کــردن پانــل هــا و یــا اســپیس فریــم هــای نمایشــگاهی و جابجایــی پانــل 

هــای نمایشــگاهی ممنــوع مــی باشــد.(  را تعهــد مــی نمایــد و همچنیــن انجــام هــر گونــه تغییــری در شــكل و ســاختار غرفــه و یــا متعلقــات 

آن  تنهــا بــا کســب مجــوز کتبــی از مدیریــت نمایشــگاه میســر مــی باشــد  )تعییــن و بــرآورد خســارت توســط كمیتــه اجرایــی نمایشــگاه وبــا 

اخــذ نظــر کارشــناس انجــام خواهــد شــد( 

7- غرفــه دار اجــازه نصــب پــرده، پوســتر و ســایر عوامــل تبلیغــی در خــارج از غرفــه را نــدارد . در صــورت تمایــل بــا هماهنگــی و پرداخت هزینه 

مــی توانــد مجــوز کتبــی الزم از روابــط عمومــی نمایشــگاه دریافــت کنــد. امــور نمایشــگاه هــا عوامــل تبلیغاتــی کــه بدون مجــوز نصب شــده اند 

را جمــع آوری خواهــد نمــود. در ضمــن در صــورت معرفــی و تبلیــغ برنــد خــاص در نمایشــگاه توســط غرفــه داران مــی بایســت مجــوز کتبــی 

تبلیــغ و ارائــه برنــد مــورد نظــر از صاحــب امتیــاز برنــد بــه مدیریــت نمایشــگاه ارائــه گــردد در صــورت عــدم رعایــت كلیــه تبلیغــات برندهــای 

بــدون مجــوز جمــع آوری خواهنــد شــد .

8- حضــور غرفــه داران حداقــل 15 دقیقــه قبــل از آغــاز ســاعت بازدیــد همــراه بــا کارت ســینه الزامــی اســت و چنانچــه بــه علــت عــدم حضور یا 

عــدم توجــه مســئولین غرفــه در طــول ســاعات گشــایش ســالن و بازدیــد عمــوم ، کاال یــا وســایل داخــل غرفــه مفقــود گــردد هیچ مســئولیتی 

متوجــه نمایشــگاه نخواهــد بــود. رعایــت کامــل مقــررات جــاری و ضوابــط حاکــم نمایشــگاه از جملــه اســتفاده از کارت شناســائی، رعایــت 

ســاعات كار نمایشــگاه، زمــان تحویــل و تخلیــه غرفــه و ...الزامــی اســت.

9-انتظــار مــی رود کــه  غرفــه داران عزیــز ضمــن رعایــت کامــل شــئونات اســامی، برخــورد مناســب با بازدید کنندگان داشــته باشــند و پوشــش 

و آرایــش غرفــه داران زننــده و خــارج از عــرف نمایشــگاهی نباشــد.بر اســاس دســتورالعمل ابــاغ شــده دادســتانی کل کشــور پوشــیدن كــراوات 

بــرای آقایــان و پوشــیدن مانتوهــای كوتــاه و اســتفاده از شــال بــرای بانــوان محتــرم  ممنــوع مــی باشــد الزم بــه توضیــح اســت در صــورت عدم 

رعایــت از طــرف غرفــه داران محتــرم طبــق ضوابــط بــا آنهــا برخــورد خواهد شــد .

مهر شرکت: امضا:       تاریخ:       
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  شرایط ثبت نام در نمایشگاه 
10- مســئولیت رعایــت نــكات فنــی نشــریه 13 )تاسیســات الكتریكــی ســازمان نظــام مهنــدس ( و نشــریه 12 )رعایــت نــکات ایمنی ســازمان 

مهندســی( در خصــوص  غرفــه هــای خودســاز بــر عهــده شــرکت کننــده پیمانــكار غرفــه ســازی و برقــكاران غرفــه مربوطــه می باشــد.

11- صدای سیستم صوتی در حد معقول و صدای آنها از محدوده غرفه خارج نشود و مزاحمت برای غرفه های اطراف ایجاد نکند. 

12- تصاویری که از طریق کامپیوتر و یا سایر دستگاه ها پخش میشود در حد معمول و متناسب با جامعه اسامی باشد.

13- غرفه دارن به هر دلیلی تا روز بعد از اختتامیه نمایشگاه مجاز به تعطیل نمودن غرفه خود در محل نمایشگاه نخواهد بود.

14- ثبــت نــام و حضــور در نمایشــگاه بــه منزلــه پذیــرش كلیــه مفــاد ایــن قــرارداد بــوده و مســئولیت عــدم رعایــت هــر یــک از  آنهــا بــه عهــده 

شــرکت کننــده می باشــد.

15- شــرکت برگزارکننــده نمایشــگاه در واگــذاری تبلیغــات ، و امتیــاز اسپانســری بــه شــرکتهای متقاضــی مختــار بــوده و حق انتخــاب را از بین 

متقاضیــان بــرای خــود محفوظ میــدارد .

16- درصــورت درخواســت بیشــتر امكانــات برقــی درصــورت امــكان و بــا تاییــد ناظــر فنــی ســالن و در قبــال دریافــت وجــه مربوطه قابــل اجراء 

ــد. می باش

17- ورود هرگونــه مصالــح ســاختمانی از قبیــل گــچ، ســیمان، هرنــوی ماســه، پوکــه، شــن، ســنگ ریــزه، هــر نوع خاك، آســفالت، تیغــه گچی، 

بلــوك و مشــابه آنهــا و همچنیــن هــر نــوع ماشــین آالت از قبیــل، اره برقــی، دســتگاه بــرش، دســتگاه جــوش و پمــپ بــاد و پیســتوله رنــگ  

پاشــی و ابــزار و ادوات مكمــل یــا مشــابه آنهــا و هــر گونــه آهــن آالت خــام جهــت ســاخت غرفــه بــه ســالن نمایشــگاه ممنــوع  مــی باشــد در 

صــورت رعایــت نكــردن خســارت دریافــت مــی گــردد.

18- غرفــه داران موظــف هســتند حداکثــر تــا 48 ســاعت پــس از اتمــام نمایشــگاه نســبت بــه جمــع آوری غرفه و تجهیــزات آن اقــدام نمایند. 

در غیــر اینصــورت مبلــغ خســارت از چــک تضمینــی کســر میگردد.بدیهــی اســت پــس از پایــان مهلــت مســئولیت مفقــود شــدن و یا خســارت 

احتمالــی بــر عهــده غرفــه داران  مــی باشــد .

19- شــرکت کننــدگان مكلفنــد كاالهــای نمایشــی خــود را در قبــال آتــش ســوزی، حــوادث و.. بیمــه نماینــد. مســئولیت حــوادث بــر عهــده 

شــرکت کننــده مــی باشــد.  

اینجانــب ............................................................................... نماینــده شــركت...............................................................................ضمن 

دریافــت یــک نســخه از   قوانیــن و مقــررات پانزدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعــت ســاختمان کرمــان و هفتمیــن نمایشــگاه تخصصــی 

کاشــی، ســرامیک ســنگهای تزئینــی تجهیــزات آشــپزخانه حمــام ســونا و شــیرآالت بهداشــتی بــا اطــاع کامــل از قوانیــن و مقــررات مربوطــه  

)4 بنــد در مــورد قوانیــن و شــرایط  ثبــت نــام و 18 بنــد در مــورد قوانیــن و شــرایط مشــاركت در نمایشــگاه( و اعــام موافقــت با قوانیــن و تعهد 

بــه انجــام آنهــا درخواســت مشــارکت در ایــن نمایشــگاه را دارم.
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