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مشارکت کننده محترم " :نمایشگاه قرآن و عترت "1041
باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " نمایشگاه قرآن و عترت  "1041مواردي را جهت برگزاري هر چه بهتر و منظمتر اين نمايشگاه و همكاري
متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها  23فروردین ماه  1101در ساعت  00:30در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان واقع در کمربندی شرق اصفهان آماده واگذاری می باشد
و

خروج کاال و تخليه صرفاً ساعت  0:30روز  31فروردین ماه  1101می باشد و حداکثر تا ساعت20:00همان روز امکان پذیر است و شرکتکنندگان مجاز به تخليه و جمع آوری

کاالهای خود درشب آخر نمایشگاه نمی باشند و در صورت عدم حضور در ساعت اعالم شده شرکت نمایشگاهها هيچ گونه مسئوليتی را در این خصوص به عهده نمی گيرد  ،تکميل و ممهور

نمودن فرم خروج کاال و تایيد تسویه حساب توسط کارشناس ستاد برگزاری ،شرکت تعاونی نمایشگاه و همچنين مدیراجرایی و(یا نماینده آن) جهت خروج کاالی غرفه الزامی است.

 -2غرفهداران در بدو ورود به نمايشگاه و قبل از تحويل و چيدمان غرفه ،نسبت به مراجعه به دفتر مسئول سالن و تكميل فرمهاي تحويل غرفه اقدام نمايند.
 -3از مشارکتکنندگانی که تمایل به غرفه سازی دارند ،خواهشمند است نسبت به ارائه و ارسال طرح مورد نظر حداقل 20روز قبل از برگزاری نمایشگاه و همچنين معرفی شرکت یا
پيمانکارغرفه ساز مورد تایيد شرکت نمایشگاهها اقدام نمایند .شایان ذکر است طرح پيشنهادی باید به تایيد کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان رسيده و همچنين فرم مربوطه نيز
باید ممهور به مهر نظام مهندسی گردد در ضمن عمليات غرفه سازی می بایست توسط غرفه سازان گرید دار که نام آن ها در سایت نمایشگاه  www.Isfahanfair.irذکر شده است انجام
گردد.
جهت هماهنگی و ارسال طرح ميبایست با کارشناس غرفه سازی و غرفه آرائی آقای یوسفزاده تماس حاصل نمایيد .اطالعات تماس ایشان به این شرح می باشد :تلفن همراه :
 -00131211090ایميل( mes@isfahanfair.com :جهت ارسال طرح غرفه سازی)

*بديهي است هرگونه عمليات برش كاري چوب و جوش كاري فلزات در سالن هاي نمايشگاه ممنوع مي باشد.
*حداكثر ارتفاع مجاز غرفهسازي  3/5متر ميباشد.
* در صورتيكه غرفهسازان بعد از اتمام نمايشگاه و در زمان اعالم شده نسبت به جمعآوري غرفه و تخليه فضاي اشغال شده اقدام ننمايند ،مديراجرايي رأساً نسبت به دستور جمعآوري غرفه
اقدام و هرگونه اعتراض در اين خصوص پذيرفته نميشود*
*کليه مشارکتکنندگان موظفند برای تسهيل حضور و بازدید کليه اقشار بازدید کننده از این نمایشگاه علیالخصوص جامعه معلولين و جانبازان ،در طرح غرفهسازی خود پيشبينی
اجرای رمپ مناسب با شيب کوتاه در ورودی فضای تحت اختيار خود را داشته باشند.

* نصب هر گونه قفسه ،ويترين و چيدمان كاال و محصوالت در غرفه ها بايد با نظر مسئول ايمني سالنها انجام شود.
*مشاركتكنندگاني كه از دكور پيش ساخته (غرفهسازي) استفاده مي نمايند ،موظف به نصب يک پالک بر روي سازه خود ميباشند به نحوي كه در معرض ديد بوده و
شامل نام غرفه ،نام برند و شماره غرفه به صورت كامالً واضح باشد .ضمنا ً غرفه داران ( غرفه سازی با چوب ،اسپیس ،داربست ،پارتیشن ) ملزم به نصب كليد محافظ
جان در غرفه هاي خود مي باشند و در صورت عدم نصب از تحويل برق نمايشگاه به غرفه خودداري بعمل خواهد آمد و مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از عدم نصب اين
كليد به عهده غرفهدارن خواهد بود.
كليه مشاركت كنندگاني كه از اسپيس فريم يا ساير سازههاي فلزي استفاده مينمايند الزم است نسبت به رعايت اصول ايمني(عدم اتصال سيم برق به بدنه غرفه ،اتصال
سيم ارت و نصب كليد محافظ جان) در غرفههاي خود اقدام نمايند .ضمناً در صورت عدم رعايت اصول ايمني مسئوليت حوادث ناشي از آن به عهده غرفهدار خواهد بود
 -1ساعت بازدید از نمایشگاه از ساعت  19:00تا 22:00می باشد و مسئولين غرفه موظفند  30دقيقه قبل از شروع بازدید از نمایشگاه در محل حاضر و تا پایان وقت نمایشگاه و خروج
بازدیدکنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -5بعد از اتمام ساعات کار نمایشگاه ،درب سالنها توسط مسئولين نمایشگاه پلمپ میگردد و  30دقيقه قبل از ساعت شروع نمایشگاه با حضور مسئولين نمایشگاه درب سالنها فك پلمپ

میگردد .لذا حضور مسئولين غرفهها در ساعت مقرر الزامی است ،در غير این صورت هيچگونه مسئوليتی متوجه شرکت نمایشگاهها نمیباشد.
 -6نصب كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفهداران در ساعات كار و زمان ورود به نمايشگاه الزامي است .ضمنا ورود اطالعات غرفهداران (مديران و كارمندان حاضر
در غرفه) قبل از برگزاري نمايشگاه در سامانه ثبت نام نمايشگاه الزامي مي باشد .در صورت عدم درج اطالعات غرفه دارن از تحويل كارت غرفه داري معذوريم.
-7مسئوليت حفظ و حراست از اموال غرفهها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود .و همچنين حفاظت و مراقبت از اموال شخصي از
قبيل دوربين ،لپ تاپ ،تبلت ،تلفن همراه ،وجه نقد ،اسناد و مدارک ،كيف دستي و در طول برگزاري نمايشگاه برعهده خود افراد بوده و از قرار دادن آنها در كانترها جدا
خودداري به عمل آوريد.
 -8غرفهداران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چارچوب فعاليتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -9غرفهداراني كه از وسايل سمعي و بصري استفاده مينمايند ملزم به رعايت صداي وسيله صوتي درحد غرفه خود مي باشند .همچنين استفاده از هرگونه فيلم و كليپ
خارج از موازين اسالمي ،عرف و قانون كشور خالف مقررات نمايشگاه مي باشد و نمايشگاه مي تواند نسبت به توقيف و قطع برق سيستم هاي صوتي و تصويري راسا اقدام
نمايد
-11غرفهداران حق چسباندن پوستر و كاتالوگ به ديوار نمايشگاه با استفاده از هرگونه مواد چسبي را ندارند در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خسارت وارد شده
ميباشند.
 -11نظافت نمايشگاه هر روز برعهده برگزاركننده بوده و در صورتي كه پرسنل خدمات از نظافت غرفهاي خودداري و يا سهلانگاري نمودند مراتب را فورا با ذكر تاريخ به
مسئول سالن اعالم دارند( .به استثناء غرفه هايي كه غرفه سازي داشته اند)
نام و نام خانوادگي  -مهر شركت-امضا-تاريخ

...........................................................................................................................................................................................................
**********ا ين قسمت تکمیل گردد ***********
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 -12نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل :هيتر ،سيگار ،گاز پيکنيک ،شمع و چراغ و ابزارهاي آتش افروز در داخل غرفه اكيدا ممنوع است ،همچنين استعمال دخانيات در
محيط نمايشگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
 -13با عنايت به اينكه بعد از ساعت مقرر در پايان هر روز برق سالنها قطع ميگردد الزم است قبل از زمان مذكور نسبت به خاموش نمودن كليه وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام
نماييد.
 -14حفاظت غرفه ها در فضاي باز بيرون از سالن ها به عهده خود غرفهداران مي باشد مگر اينكه هماهنگي هاي الزم پيرامون آنها قبال از طريق تنظيم فرم هاي حراستي (حفاظت فيزيكي
نمايشگاه ) صورت گرفته باشد.
-15غرفهداران بايد از انجام هر عملي كه موجب بينظمي در محيط نمايشگاه شود پرهيز نمايند.
 -19غرفههای نمایشگاه به ازای هر  12متر تا سقف 30000000000ریال تحت پوشش بيمه آتش سوزی و حوادث غير مترقبه می باشد و مشارکت کنندگان در صورت نياز به افزایش پوشش
بيمه غرفه های خود می توانند به نمایندگی های بيمه ایران مراجعه فرمایند.
 **-17غرفهداران در طول زمان برگزاری نمایشگاه ملزم به رعایت موازین و شئونات اسالمی و همکاری با امور فرهنگی مستقر در نمایشگاه میباشند .همچنين خواهران موظفند
حجاب کامل اسالمی شامل مانتو و مقنعه پوشش و مانتو را به طور کامل در طول ساعات برگزاری نمایشگاه رعایت نمایند**.

 -18غرفهداران مجاز به ورود كاال در طول زمان برگزاري نخواهند بود.
 -19استفاده ازپرژكتورهاي قلمي  511وات در غرفه هاي نمايشگاه ممنوع بوده وصرفاً پرژكتورهاي  LEDومتال مجازمي باشد.
 -21غرفهداران در صورت عدم رعايت حريم راهروهاي نمايشگاه درزمان برگزاري نمايشگاه مشمول به پرداخت جريمه خواهند شد.
 -21انجام هر گونه تبليغات اعم از دیداری و شنيداری و شعارهای تبليغاتی و برگزاری هرگونه برنامه جنبی (قرعه کشی ،سمينار ،همایش و)........در حين برپائی نمایشگاه توسط
مشارکت کننده با ارائه مدارک و مستندات الزم  ،امکانپذیر خواهد بود

 -22غرفهداراني كه اقالم جرثقيلي دارند موظفند درساعت اوليه تحويل غرفه درنمايشگاه حاضر باشند.
 -23كليه مسئوليت هاي ايمني ،مدني وكيفري وسايل و تجهيزات داخل غرفه در زمان برگزاري نمايشگاه و حوادث ايجاد شده ناشي از اين تجهيزات به عهده غرفه دار مي باشد .
 -21مشارکت کنندگانی که درخواست استفاده از برق  3فاز در ایام نمایشگاه را دارند باید  10روز قبل از شروع نمایشگاه درخواست خود در این زمينه را به صورت مکتوب به واحد

اجرایی نمایشگاه تحویل نمایند (در غير این صورت مسئوليت عدم واگذاری برق  3فاز به عهده این شرکت نمیباشد)
اه
اين با
اند.همچنا
ایباشا
ارکت ما
ان شا
اایت ایا
اام در سا
ات نا
اام ثبا
اود در هنگا
ااری خا
اتاندارد اجبا
اه اسا
اه گواهيناما
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 -25مشا
همراه داشتن گواهينامه مذکور در ایام نمایشگاه در غرفه الزامی می باشد .

 -26در صورتي كه مشاركت كنندگان نياز به راه اندازي ماشين آالت در حين برپائي نمايشگاه دارند ،رعايت تدابير ايمني وحفاظتي الزم براي اين كار و تاييد مسئول
ايمني سالنهاي نمايشگاه الزامي مي باشد*.
 -27در صورت مشاركت گروهي و حضور چند نفر و مجموعه در قالب فضاي اختصاصي يک غرفه ،الزم است كليه نفرات حاضر در غرفه مورد تائيد قرار گرفته و مجوز
ستاد برگزاري را براي انجام فعاليت ،قبال دريافت كرده باشند ،در غير اينصورت و مشاهده تخلف و حضور افراد متفرقه در محل غرفه به عنوان غرفه دار ،از ادامه فعاليت
غرفه مذكور جلوگيري و براي دوره هاي بعدي از حضور در نمايشگاههاي استان محروم خواهد شد*
 - 28مشاركت كنندگان ملزم به رعايت اصول نمايشگاه هاي بين المللي در حضور و ارائه محصوالت و خدمات در بخش داخلي و خارجي در نمايشگاه و مطابقت با نام
درج شده در سردرب غرفه مي باشند
 -29كليه مسئوليت حقوقي كانترداران ،نيروهاي پذيرايي و افرادي كه در محل غرفه مشغول به كار هستند به عهده مدير غرفه و شخصيت (حقيقي و حقوقي) طرف
قرارداد با مجري ميباشد.
.

*پروتکل های بهداشتی به پیوست ارسال می گردد* .

حامد شبانی
ریيس اجرایی

اينجانب
اين قرم را امضا نم ده و مسئ ي

مديرعامل  /نماينده تاماالختيار شررر
رعاي

ا اها ب م ملا ب ق

ا ذ ر(مندرج در 2رگ)،

مفاد اين شرايط و مقررات م عهده اينجانب مب اشد.
امضاء-مهر شرکت-تاریخ
**********این قسمت تکميل گردد***********

****در صورت عدم ارسال این فرم تا قبل از برگزاری نمایشگاه ،امور اجرایی و از تحویل دادن غرفه ها در روز تحویل غرفه معذور می باشد.

