فرم ثبت نام و قرار داد
چهارمین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج
(( مبلمان ،فرش  ،سرویس خواب  ،لوستر و لوازم خانگی ))
 66دی ماه لغایت  3بهمن ماه  ( 5669ایران – بندرعباس)
مدیریت محترم شرکت
باسالم
بدینوسیله به استحضار می رساند شرکت تعاونی نمایشگاه های بین المللی مهر بندر خلیج فارس مفتخر است (( چهارمین نمایشگاه جهیزیه وملزومات ازدواج (( مبلمان  ،فرش  ،سرویس خواب  ،لوستر و لوازم خانگی)) را در
راستای ایجاد بستری مناسب برای ارائه کاالهای مرتبط و مورد نیاز زوج های جوان جهت تشکیل یک زندگی آسان و پایدار  ،بر گزار نموده تا مجموعه ای از بهترین و با کیفیت ترین کاالها وخدمات در اختیار مخاطبان ،
بازدیدکنندگان وهمشهریان قرار گیرد.
بر آن شدیم تا بتوانیم این عنوان نمایشگاهی را با اهداف مذکور از تاریخ  03دی ماه لغایت  5بهمن ماه  4031در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان  -بندرعباس با حضور تولید کنندگان و واحد های فعال و تراز
اول مرتبط با این حوزه برگزار نماییم .لذا از آن مدیریت محترم خواهشمند است در صورت تمایل به مشارکت در این همدیداری اقتصادی مراتب را از طریق شماره تلفن های ذیل به این شرکت اعالم فرمایند.
مدیر اجرایی نمایشگاه

 تذکر :
لطفا قبل از تکمیل فرم ثبت نام مقررات  ،شرایط و توضیحات شرکت در نمایشگاه را که در پشت صفحه درج شده به دقت مطالعه فرمایید .
توجه  :اطالعات این فرم عینا در امور اجرایی نمایشگاه استفاده خواهد شد لذا در تکمیل این فرم نهایت دقت را به عمل آورید.در غیر اینصورت شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

نام کامل و دقیق شرکت به فارسی:

Company:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

Manager:

فعالیت /محصوالت قابل عرضه :

Products/Activity:

تلفن ثایت :

نمابر :

Fax:

تلفن همراه مدیر عامل ونماینده تام االختیار :

E-mail:

ایمیل :

Inscription:

نام مورد نظر جهت کتیبه سر درب غرفه :
نشانی دفتر مرکزی :
کدپستی :
شناسه ملی :

Tel:

Address:
کد اقتصادی :
کد ملی

P.o.box:
Economical code :

اینجانب آقای  /خانم ...............................مددیر واحدد /شدرکت  ................................در تداریخ  31/...../.....درخواسدت اجداره .................متدر مربدف غرفده  ....................را دارم .کده جمعدا مبلد
.................ریال بابت اجاره بها به شماره حساب  ، 07314441351464شماره کارت  5333314333531003بانک توسعه تعاون بندرعباس به نام شرکت تعاونی نمایشدگاه هدای بدین
المللی مهر بندر خلیج فارس واریز که ضمیمیه قرار داد می باشداین تفهیم وتوجیه نسبت به ثبت نام وقرار داد می باشد.
مهر وامضای متقاضی ( شرکت کننده)
با توجه به درخواست فوق  ................متر مربف به عنوان غرفه در سالن  ..............در ازای دریافت اجاره بها مبل  ..............................ریال به شرکت /واحد متقاضی از تاریخ ..................لغایت
...............اجاره داده شد.
محل امضای مدیر اجرایی
* هر متر مربف غرفه در سالن سرپوشیده همراه با غرفه بندی  7330333ریال می باشد .
 تذکر هر متر مربف غرفه در سالن سرپوشیده همراه با غرفه بندی برای مبلمان  ،فرش  ،کاالی خواب  ،لوستر  43330333ریال می باشد.
تلفن واحد اجرایی نمایشگاه  )673(66353633 :نمابر(673(66353633:
تلفن همراه (66539566365:زارع)
محل برگزاری نمایشگاه :بندرعباس -چهارراه جهانبار -خیابان بازرگانی -محل دائمی برگزاری نمایشگاه ها

چهارمین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج (( مبلمان  ،فرش  ،سرویس خواب  ،لوستر و لوازم خانگی ))
 66دی ماه لغایت  3بهمن ماه  ( 5669ایران _ بندرعباس)
براساس تصمیمات متخذه ستاد برگزاری نمایشگاه شرکت تعاونی نمایشگاه های بین المللی مهر بندر خلیج فارس ،مشارکت کننده موظف است ضمن رعایت مقررات و
ضوابط نمایشگاهی دستور العمل مذکور در ذیل را با دقت مطالعه و سپس نسبت به تکمیل  ،تایید و ارسال فرم اقدام نماید.

حداقل متراژ واگذاری غرفه ها  43متر مربف ( شامل اسپیس و پانل های جانبی  ،روشنایی متعارف  ،کتیبه  ،سر درب ) می باشد .
 تعیین محل غرفه استیجاری براساس اولویت ثبت نام  ،بعهده مدیر اجرایی نمایشگاه می باشد.
 ثبت نام قطعی و اختصاص فضای نمایشگاهی صرفا در صورت پرداخت هزینه غرفه حداکثر تا یک هفته پس از ثبت نام بطور کامل انجام خواهد گرفت.
اعالم انصراف از مشارکت و حضور در نمایشگاه در هر سطح و زمانی بعد از امضای قرارداد مقبول نیست و وجوه معینه دریافت می شود و به هیج وجه
مسترد نخواهد شد .
به ازای هر  43متر مربف غرفه  3 ،کارت شناسایی ویژه غرفه داران  4 ،میز 3 ،صندلی  ،در اختیار مشارکت کننده قرار خواهد گرفت.
 حق استفاده از غرفه فقط در ید مشارکت کننده می باشد و بدیهی است حق انتقال ،تعویض ،و واگذاری مورد اجاره را به غیر به هیچ عنوان ندارد.
مشارکت کننده بدون هیچ قید و شرطی در قبال هر نوع تعهدی که به افراد ثالث  ،بازدیدکنندگان  ،مشتریان ،و ...ایجاد نموده متعهد و موظف می باشد.
 مشارکت کننده موظف به ارائه اجناس و کاالهای مورد تایید استاندارد و بهداشت در طول برگزاری نمایشگاه به مشتریان متقاضی می باشد.بدیهی است
در صورت عدم رعایت موارد فوق شخصا در مقابل مراجف ذیصالح پاسخگو است .
مشارکت کننده می بایست صرفا نسبت به ارائه و عرضه اجناس ،کاالها و خدماتی اقدام نماید که با عنوان نمایشگاه کامال مطابقت داشته و قبال نیز با
مدیر اجرائی هماهنگ گردیده باشد .بدیهی است در صورت مغایرت  ،مدیر اجرایی در خصوص استقرار یا خروج کاال از نمایشگاه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مسئولیت حفظ و حراست اقالم  ،اجناس ،تجهیزات و ...ارائه شده در نمایشگاه را با توجه به روح و فلسفه تشکیل نمایشگاه زیر قیمت بازار به مشتریان
ارائه نماید.
تحویل غرفه در تاریخ 31/43/33بوده و تخلیه آن در تاریخ  31/44/7از ساعت  3صبح انجام می پذیرد.
مشارکت کننده موظف است ساعات آغاز به کار و پایان نمایشگاه را با توجه به توافق به عمل آمده کامال رعایت نماید.
 مشارکت کننده می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه غرفه ها حداکثر تا  0ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه از نظر چینش وغرفه آرایی انجام شده و
تخلیه اقالم و وسایل و صندوقهای مازاد به پایان رسیده باشد.
 حق الزحمه یا پاداش و مزایای عوامل اجرایی در غرفه ها مستقر هستند و یا تعهدات و قراردادهای متفرقه ،با افراد ثالث که توسط مشارکت کننده ایجاد
و منعقد گردیده هیچگونه ارتباط یا مسئولینی را متوجه نمایشگاه نمی کند و مشارکت کننده خود ضامن و پاسخگو است.
پخش هرگونه صوت  ،موسیقی ،و ایجاد آلودگی صوتی ممنوع بوده و انجام تبلیغات مرتبط با موضوع نمایشگاه مورد نظر مشارکت کننده  ،پس از انجام
هماهنگی با روابط عمومی در محوطه نمایشگاه امکان پذیر است.
نمایشگاه ضمن رعایت مفاد قرار داد هیچگونه تعهد و ضمانتی در خصوص میزان درآمد و فروش مشارکت کننده و غرفه دار در طول برگزاری نمایشگاه
ندارد.
در صورت بروز هرگونه حوادث احتمالی و غیر مترقبه (قهریه) و یا اتفاقاتی که اجرای کار را برای طرفین غیر ممکن می سازد از قبیل زلزله ،سیل ،
جنگ ،توفان و ...کلیه مفاد قرارداد لغو و کان لم یکن تلقی شده و طرفین قرارداد تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 کلیه مقررات نمایشگاهی ،مکاتبات ،دستور العمل ها و بخشنامه های صادره که از سوی نمایشگاه اعالم می گردد جزء الینفک این قرار داده بوده واز
سوی مشارکت کننده الزم االجرا خواهد بود.
 ارائه کپی روزنامه رسمی و کپی جواز کسب با تاریخ ارائه کپی روزنامه رسمی و کپی جواز کسب با تاریخ معتبر و یا پروانه بهره برداری از مراجف ذیر
ربط  ،نامه رسمی اخذ نمایندگی از شرکت مادر ( برای واحدهای دارای نمایندگی

اینجانب آقای/خانم  ....................................کلیه مقرارت ،شرایط و توضیحات فوق الذکر را جهت شرکت در چهارمین نمایشگاه جهیزیه و
ملزومات ازدواج (( مبلمان  ،فرش  ،سرویس خواب  ،لوستر و لوازم خانگی )) با دقت مطالعه کرده و امضا اینجانب به منزله ابراز
تمایل آگاهانه و تفهیم و توجیه نسبت به فرم ثبت نام و قرار داد و پایبندی به آن می باشد.
امضاء و مهر متقاضی( مشارکت کننده)

