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  فرم دریافت كارت سینه غرفه داران 

کارت شناسایی
انتخابتعدادمتراژ 

2 عدد12 متر مربع 

3 عدد24 متر مربع

4 عدد36 متر مربع

6 عدد48 متر مربع

8 عدد48 متر مربع به باال

بــرای ورود مشــاركت كننــدگان و كاركنــان غرفــه هــا بــه محوطــه نمایشــگاه جهــت برپایــی یــا اداره غرفــه در طــول نمایشــگاه كارتهــای 

مخصوصــی صــادر و بــه آنــان واگــذار مــی شــود  تعــداد كارتهــای مزبــور براســاس متــراژ هــر غرفــه صــادر خواهــد شــد و صــدور كارت 

شناســایی بیــش از مــوارد ذكــر شــده مقــدور نخواهــد بــود. 

كارت های شناسایی یك ساعت پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه تحویل غرفه داران می گردد.

جهــت افزایــش ضریــب حفاظــت فیزیكــی در ســاعات اولیــه بازگشــایی ســالن هــا و جلوگیــری از تــردد افــراد غیر مســئول در داخل ســالن 

هــا،  مشــاركت كننــدگان ملــزم بــه نصــب كارت ارائــه شــده در زمــان ورود و تمامــی ســاعات حضــور در نمایشــگاه بــه روی ســینه خــود 

هســتند. كلیــه شــركتها موظــف بــه اعــام اســامی غرفــه داران  وهمچنیــن عكــس غرفــه داران را یــك مــاه قبــل از برگــزاری مــی باشــند و 

در صــورت تاخیــر در ایــن زمینــه عواقــب آن بــر عهــده مدیریــت شــركت مــی باشــد.

ــدون كارت شناســایی مخصــوص نمایشــگاه جلوگیــری بعمــل  ــه توضیــح اســت در طــول زمــان برگــزاری از حضــور غرفــه داران ب الزم ب

خواهــد آمــد. 

نام شرکت: ................................................. متراژ: .................................................
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