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به نام خالق عیبپوش
شرایط و مقررات غرفهآرایی و احراز صالحیت غرفهسازان
با توجه به طرح ساماندهی غرفهسازان نمایشگاه بینالمللی استان اصفهان ،موارد ذیل شرایط الزم برای احراز صالحیت شرکتهای غرفه ساز اعالم میگردد.
الف -صالحیت و شرایط پیمانکاران غرفهساز:
شرکتهای غرفهساز برای ساختن غرفه در محل برگزاری نمایشگاه اصفهان به مدارک ذیل نیاز دارند:
 -1معرفی غرفهساز از طرف مشارکتکننده (همراه با مهر و امضاء مدیرعامل) به ازای هر غرفهسازی
 -2نقشههای برق ،معماری ،استراکچر و پرسپکتیو غرفه مهر و امضاشده از طرف مدیرعامل مشارکتکننده و غرفهساز
 -3هر غرفهساز برای تضمین تخلیه نخاله ها و خسارت ناشی از عملیات اجرایی به ازای هر نمایشگاه ،موظف است یک چک تضمین به شرح زیر به شرکت
نمایشگاه تحویل دهد:
متراژ غرفهسازی
زیر  50مترمربع
بین  50تا  100مترمربع
باالتر از  100مترمربع

مبلغ ضمانت
بیست میلیون ریال
پنجاه میلیون ریال
یکصد میلیون ریال

تبصره :غرفهسازانی که دارای مجوز معتبر از کانون آگهی و تبلیغات و یا مورد تائید انجمن غرفهسازان اصفهان باشند ،بهشرط معرفی جهت هر نوبت
غرفهسازی ،نیازی به تحویل چک تضمین ندارند.
 -4مهر و امضاء شرایط و مقررات غرفهسازی در محل دائمی نمایشگاههای اصفهان.
 -5فیش واریزی به ازای متراژ غرفهسازی بر اساس بند  4شرایط و مقررات غرفهسازی.
 -6گواهی روزنامه رسمی ،کد ملی برای افراد حقیقی و کد اقتصادی برای افراد حقوقی و شماره ثبت شرکت غرفهساز ارائه گردد.
 -7گواهی پرداخت حق بیمه کارکنان و گواهی بیمه حوادث کارکنان شاغل در غرفهسازی به مدت هشت روز (از دو روز قبل از نمایشگاه ،چهار روز نمایشگاه
و دو روز بعد از برگزاری نمایشگاه)
ب -مقررات غرفهسازی:
ال
غرفهساز و مشارکتکننده محترم؛ ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از همکاری شما مواردی را جهت همکاری هر چهبهتر و منظمتر این نمایشگاه و همکاری متقابل ،ذی ا
عنوان و تأکید میگردد:
 -1در فضای نمایشگاهی عملیات کارگاهی غرفهسازی غیرمجاز بوده و صرفاا مونتاژ و دمونتاژ وسایل دکور مجاز خواهد بود.
 -2ارتفاع مجاز غرفه سازی  350سانتیمتر ( 3/5متر) و در صورت داشتن ارتفاع بیش از  3/5متر ،برای غرفهای بیش از  100متر ،غرفهساز میبایست با ارائه
طرح موردنظر به مسئول امور اجرایی از آنها کسب اجازه کند.
 -3تمامی کارکنان مجری غرفهسازی باید بیمه پرسنلی شرکت داشته باشند و یا تحت پوشش بیمه حوادث در فضای نمایشگاهی حداقل به مدت هشت روز از
شروع غرفهسازی قرار گیرند.
 -4الزم است هر غرفهساز باید به ازای هر مترمربع غرفهسازی مبلغ  50.000ریال را بابت هزینههای نظارت و تأمین انرژی روشنایی ،نظافت و  ...در سالنهای
نمایشگاهی بپردازد.
تبصره :به لحاظ ضرورت ایجاد تشکیل و سازماندهی فعالیتهای اجرایی توسط آن سازمانهای مردمنهاد و حمایت از این روند ،پیمانکارانی را که عضو
یکی از تشکلهای انجمن صنفی غرفهسازان و یا کانون آگهی تبلیغات باشند ،به ازای هر مترمربع غرفه سازی مبلغ  30.000ریال بابت هزینههای مورداشاره
میپردازند.
 -5ساعات مربوط به غرفهسازی بر اساس نمایشگاه اعالم میگردد و غرفهساز باید در مدتزمان اعالمشده عملیات غرفهسازی را به پایان رساند و همچنین
برای آوردن وسایل و کاال تنها تا ساعت  22مجاز میباشد.
مهر و امضا:
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تبصره :درصورتیکه غرفهساز نیاز بهوقت بیشتری از زمان مقرر برای غرفهسازی داشته باشد اوالا باید متراژ غرفهسازی وی بیش از یکصد مترمربع باشد و
ثانیاا به ازای هر ساعت اضافی بر زمان مقرر اعالمشده برای غرفهسازی ،به ازای هر ساعت غرفهسازی ،مبلغ  100.000ریال بپردازد.
 -6تخلیه نخالههای غرفهسازی به عهده غرفهساز خواهد بود و در صورت عدم رعایت توسط نمایشگاه انجام و هزینه آن از وجهالضمان کسر میگردد .ضمناا
در دو نمایشگاه آتی از فعالیت غرفهسازی این شرکت ممانعت به عمل خواهد آمد.
-7

استفاده از مصالح استاندارد و زیستمحیطی و همچنین تجهیزات نوری کممصرف توسط غرفهساز الزامی است.

 -8استفاده از شن و سیمان و نیز مصالحی که بوی نمایشگاه را تغییر دهند ،ممنوع میباشد .همچنین استفاده از مصالح قابل اشتعال اکیداا ممنوع است.
 -9پرسنل شرکت غرفهسازی بایستی با الصاق کارت شناسایی شرکت پیمانکار ،لباس و کفش و کاله ایمنی در محیط نمایشگاه تردد نمایند.
تبصره :پرسنل شرکت غرفهساز بایستی جهت احراز هویت کارت شناسایی معتبر مانند کارت ملی یا شناسنامه همراه داشته باشد.
 -10شرکت غرفهساز ملزم به گماردن ناظر با گواهینامه اجرایی از سازمان نظاممهندسی و یا فنی و حرفهای است.
 -11کلیه مسائل اداری ،حقوقی و اجرایی غرفهساز با برگزارکننده میباشد.
 -12تردد پرسنل اجرایی شرکت پیمانکار فقط در محدوده اجرای خود خواهد بود.
 -13از سرویس بهداشتی جهت نظافت ابزار ،مصالح ،لباس و  ...استفاده نشود.
تبصره :در صورت مشاهده ،شرکت خاطی مشمول جریمه نقدی شده و نیز از فعالیت غرفهسازی در دو نمایشگاه آتی ممانعت به عمل خواهد آمد.
 -14در طراحی و اجرای غرفه از ساخت فضاهایی که مشرفبه دید نباشد ،خودداری گردد و انبارها باید دارای پنجره باشد.
 -15هرگونه ارتباط مستقیم غرفهساز با پرسنل شرکت و دریافت اطالعات مشارکتکنندگان نمایشگاه و نیز استفاده از پرسنل شرکت در فعالیت غرفهسازی
ممنوع بوده و در صورت مشاهده ،فعالیت غرفهساز برای همیشه ملغی میگردد.
 -16پس از افتتاح نمایشگاه بههیچوجه غرفهسازی و یا تکمیل غرفه امکانپذیر نمیباشد.
 -17باید نام غرفهساز در محل غرفهسازی نصب گردد.
 -18غرفهساز ملزم به همکاری با ناظر مورد تائید شرکت میباشد.
 -19در طراحی ازنظر فرمی و شکل و رنگی که متأثر از فرهنگهای القایی و صهیونیستی و افراطی است ،اجتناب گردد.
 -20در غرفهآرایی استفاده از عکسهای مستهجن و خالف عرف مطلقاا ممنوع میباشد.
 -21در طول زمان اجرا ،حفظ و حراست ابزار و وسایل به عهده شرکت غرفهساز میباشد.
 -22کلیه مسائل عرفی و اسالمی جامعه شامل قوانین و مقررات غرفهسازی میباشد.
 -23استعمال دخانیات داخل سالن ممنوع بوده و در صورت مشاهده ،غرفهساز طبق تعرفه مصوب جرائم جریمه خواهد شد.
* مشارکتکننده موظف است مفاد مقررات غرفهسازی را به اطالع غرفهساز واجد شرایط نمایشگاه اصفهان رسانده و طی نامهای مکتوب قبول شرایط را از طرف
غرفهساز دریافت نماید.
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