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امنیتی،موبایل و رسانه های دیجیتال)

(ایران-کرمانشاه)  42لغایت  47بهمن
* غرفه ها از  4روز قبل از نمایشگاه تحویل می گردند اصلح است شرکت کنندگان محترم در مورد حضور زود هنگام هماهنگی فرمایند .

زمانیشرکت
قطعیکامل
* ثبت نام نام
صورت:می پذیرد که تسویه حساب کامل انجام گردد.شرکت کنندگانی که کالًیابعضاً اموال خودرا درنمایشگاه بجای گذارن د مس وول کلی ه
عواقب آن بوده وچنانچه پس ازمدت مدت42ساعت اقدام به تسویه حساب وتخلیه غرفه ننمایند شرکت نمایشگاهی مطابق مقررات نسبت به تخلیه غرف ه ب ه هنین ه
ومسوولیت متقاضی اقدام ووسایل موجود را به انبارمنتقل خواهد نمود.ترخیص اینگونه کاالها منوط به پرداخت هنینه تخلیه غرفه وهنینه انبارداری خواهد بود.
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*غرفه های نمایشگاهی و اموال مربوطه اعم از دیوارك ها و پایه های آلومینیومی و سایر منصوبات به شرکت کنندگان تحویل میگردد و دراپایان نمایش گاه تحوی ل
گرفته خواهد شد  .چنانچه خسارتی به اموال و ساختمان وارد گردیده باشد مسوولیت آن بع هده شرکت کنندگان بوده و میبایستی از عهده خسارت مربوطه برآین د
* برگنارکننده درقبول یا رددرخواستهای رسیده مختاربوده وپس ازبررسی چنانچه کاالهای مورد موضوع عرضه ایشان غیرمرتبط یا فاق د نماین دگی معتبرب وده
یاحسب تصمیم هیوت نظارت درخواست ایشان رد شودازپذیرش معذورمی باشد بنابراین شرکت کنندگان محترم میبایستی فرم پذیرش پذیرفته شدگان درنمایشگاه را
کتباً دریافت نمایند.
* درصورت انصراف ازمشارکت تحت هیچ عنوان وجوه دریافتی استرداد نمی گردد ومشارکت کننده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.
* تعیین مکان غرفه باهماهنگی مشارکت کننده وامورنمایشگاه می باشد و تعیین محل غرفه به عهده مدیریت امور نمایشگاهی است .
* مسوولیت حفظ اجناس غرفه قبل از افتتاح و در ساعات برگناری نمایشگاه به عهده واحد محترم مشارکت کننده می باشد .
* کلیه شرکتها میبایست کاالی خود را بیمه نمایند وهیچگونه مسوولیتی درمورد بیمه کاال برعهده برگنارکننده نمی باشد.
* نظافت داخل غرفه ها به عهده شرکت کنندگان می باشد .بدیهی است قسمتهای عمومی از سوی نمایشگاه نظافت خواهد شد .
*رعایت حجاب و شوونات اسالمی در طول مدت برگناری نمایشگاه النامی است .
*درصورت تمایل به هرگونه تبلیغات محیطی ودرج آگهی درکتاب ویژه نمایشگاه باروابط عمومی نمایشگاه به شماره 30304360تماس حاصل فرمایید.
* نصب هرگونه تبلیغات محیطی داخل سالنها،محوطه وپارکینگهای نمایشگاه بارعایت(نوع،ابعادومکان نصب)با هماهنگی روابط عمومی نمایشگاه وضوابط نمایش گاه
وپرداخت هنینه مربوطه امکان پذیرمی باشد.
*تبلیغات عمومی :آگهی در سیمای استان -تبلیغات برگناری نمایشگاه در سطح شهر – دعوت ازمتخصصین-تبلیغات برگناری نمایشگاه درسایت نمایشگاه
تجهینات  :غرفه بندی ( پارتیشن ) -کتیبه نویسی سردرب – دو عدد صندلی – یک عدد مین – روشنایی متعارف – پرین برق
*غرفه داران حق واگذاری غرفه به غیر را ندارند و در صورت مشاهده چنین مواردی نمایشگاه مختار به برخورد با مشارکت کننده میباشد .
*نوشتارکتیبه ازنام شرکت استخراج می شود خواهشمند است درنوشتن نام شرکت دقت الزم رالحاظ فرمایید.

نام شرکت :
نام مدیر عامل :
زمینه فعالیت :
تلفن /موبایل /فاکس :
آدرس و کد پستی :
نوشتار کتیبه :
کداقتصادی /شناسه ملی :
شناسه ملی :

قیمت هرمترمربع غرفه درسالنها  1110111ریال می باشد.
که  81درصد از مبلغ فوق زمان ثبت نام و مابقی طی یک فقره چک بتاریخ یک هفته قبل از برگناری نمایشگاه دریافت میگردد.
اینجانب..........................................به نمایندگی از شرکت ...............................مبلغ ..................................ریال
طی چک بانکی /حواله بانکی به شماره حساب  742011119917بانک سپه بنام نمایشگاه بین المللی کرمانشاه بابت اجاره  .........متر مربع غرفه وارین میگ ردد
اینجانب امضاء کننده زیر کلیه موارد مندرج در مقررات مربوط به نمایشگاه را مطالعه نموده ومتعهد به رعایت آنها میباشم.

فرمهای ثبت نام بدون امضاء فاقد اعتبار می باشد .
امضاء

شماره ارتباطی تلگرام 19601068190 :
تلفن امور نمایشگاهی103-30304313-10آزادی -19601068190خانم امامی  19607439191فاکس نمایشگاه 103-30376130

