(ويژه شركت كنندگان ارزي ريالی)

 -1/1ثبت نام

فرم پیش ثبت نام

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته
 1الی  4شهریورماه 1399
محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان

نام شركت/مؤسسه شركت كننده )فارسی/انگلیسی(.................................................................................................................................................................................................... :
نشانی دفتر مركزي........................................................................................................................................................................................................................................................... :
زمینه فعالیت ......................................................................................................... :تلفن ................................................................. :فاكس..............................................................:
نام مدير عامل ...................................................... :تلفن همراه ............................................... :نام مسئول غرفه ............................................. :تلفن همراه......................................:
كد پستی  ....................................... :شماره ثبت  .............................. :شناسه ملی ................................................ :كد اقتصادي  12رقمی................................................... :
پست الكترونیك  ......................................................................................... :وب سايت ......................................................................................................................................... :

غرفه در سالن سرپوشیده و مجهز به تجهیزات پیش ساخته  :هرمترمربع  4/000/000ريال (حداقل  12متر مربع)  9% +مالیات بر ارزش افزوده
مربع)  %9 +مالیات بر ارزش افزوده
( -1تجهیزات پیش ساخته شامل پانل هاي اطراف ،موكت كف 1 ،عدد پريز برق ،روشنائی 1،عدد میز 2 ،عدد صندلی و كتیبه می باشد).
متراژ مورد نیاز  .................................................مترمربع جمعاً ..............................................................ريال

*در صورت نمايش كاالهاي سنگین  ،ماشین آالت و تجهیزات مراتب جهت هماهنگی الزم با ذكر تعداد ،وزن و ابعاد در زمان ثبت نام كتبا" به برگزار كننده اعالم گردد.
*الزم است تا شركت كنندگان در هنگام رزرو غرفه نسبت به انتخاب غرفه متنا سب با ابعاد ،وزن و حجم دستگاهها و ماشین آالت خود و همچنین محل ستونهاي داخل
سالن دقت كافی بعمل آورند.
*شركت كنندگانی كه متـراژ غرفه آنان كمتر از  24مترمربــع می باشد مجاز به ساخت غرفه بصورت خودساز نبوده و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سردرب
غرفه ،كف سازي يا تغییر كـف غرفـه و  ...منوط به اعالم كتبی به برگزاركننده خواهد بود.
*كلیه شركت كنندگانی كه "بند  "2فرم  1/1ثبت نام را انتخاب می نمايند (غرفه هاي خودساز) و يا در داخل غرفه از سازه و يا تزئینات ويژه استفاده می نمايند ،ملزم به
ارائه نقشه هاي اجرايی و اخذ مجوز ساخت و ساز می باشند.
* شركت پیمانکار غرفه ساز حتما میبايست داراي گربد غرفه سازي از شركت هاي نمايشگاه هاي بین المللی اصفهان باشد.
*درخواست تغییر در انتخاب"بند  "1به"بند  "2يا بلعکس منوط به اعالم كتبی مراتب حداكثر تا تاريخ  1399/05/01به برگزاركننده و در صورت لزوم پرداخت هزينه هاي
مربوطه پس از اخذ تائیديه از برگزاركننده می باشد .شركت كنندگانی كه پس از تاريخ ياد شده درخواست تغییر "بند  "1به "بند  "2را اعالم نمايند ،میبايست هزينه هاي
مربوطه را به تعاونی نمايشگاه پرداخت نمايند.
فرم شماره  1/1را به برگزاركننده تحويل دهند در غیر اينصورت برگزاركننده هیچ مسئولیتی در قبال جانمايی طبق اولويت ثبت نام را نمی پذيرد.
* توجه :در صورت انصراف از حضور در نمايشگاه استرداد وجه پرداختی به هیچ وجه امكان پذير نیست و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص يافته در
نمايشگاه برگزاركننده مجاز می باشد غرفه مربوطه را به منظور پیشگیري از خدشه دار شدن چهره و ظاهر نمايشگاه ،به سايرين واگذار نمايد .
* شركتهايی كه غرفه آنها در جزيره جانمايی میشود ملزم به غرفه سازي میباشند و میبايست پیمانكار خود را از شركت هايی كه داراي گريدغرفه سازي از
شركت نمايشگاه هاي بین المللی اصفهان میباشند انتخاب نمايند .درغیر اينصورت صدور مجوز ساخت غرفه امكان پذير نمی باشد.
اينجانب …………… .………..مدير عامل شركت………………………… .پس از مطالعه كامل اطالعات و مقررات دوازدهمین نمايشگاه بین المللی متالورژي ،فوالد ،ريخته
گري ،ماشین آالت و صنايع وابسته ،نسبت به تکمیل فرم درخواست مشارسکت در نمايشگاه مذكور اقدام نموده و رعايت كامل مفاد آن را تعهد می نمايم.
تاريخ ..…………………:نام و نام خانوادگی مدير عامل..…………………………..………:مهر و امضاء…….…..……….……………..:
بدون مهر و امضا فاقد اعتبار میباشد.
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