
 

 

 شماره نامه: .................

تاریخ:      ...../...../ 
1397 

 پیوست: .....................

 9 از     1  شماره صفحه: 

 مهر و امضا:

 پوشبه نام خالق عیب

 (ModExالمللی هنر صنعت مد و لباس )اولین نمایشگاه بین

 المللی استان اصفهاننمایشگاه بین 1397اسفند  11لغایت   9
 

 تمامی مراحل استفاده خواهد شد. لذا در ثبت اطالعات دقت کامل را داشته باشید.این فرم در در  مندرج* از اطالعات 

 .……………………………………………………… :Company Name ....................................................................................................................... نام شرکت:

 ..…………………………………………………… :Name of Director ................................................................................................................. نام مدیرعامل:

 ………………………………………………………… :Field of Activity ................................................................................................................. زمینه فعالیت:

.......................... ....................................................................................... نشانی شرکت:

........................................................................................................................................... 

Address: ……………………………………………….………….………. 

……………………………………………………….……………………..…. 

 .………………………….…………………………………………… :Email ........................................... :یشناسه مل .......................................... کد اقتصادی:

 .………………………………..………………………………… :Website ....................................................... نمابر: ....................................................... تلفن:

 .................................................................... تلفن ثابت: .................................................................. تلفن همراه: ............................................... :االختیارنماینده تامنام 

 ................................................................................................................................................................................................................متن سردرب غرفه به فارسی و انگلیسی: 
 

 یبهااجاره متیجدول ق

 فضاهای نمایشگاهی

 افزودهارزشمالیات بر  %9ریال به ازای هر مترمربع +  A 1.700.000تیپ فضای سرپوشیده 

 افزودهارزشبر  اتیمال %9هر مترمربع +  یبه ازا الیر B 1.400.000فضای سرپوشیده تیپ 

 افزودهارزشبر  اتیمال %9هر مترمربع +  یبه ازا الیر 1.200.000 فضای باز

 های وسط سالن()غرفه سازی حداقلی است.کننده ملزم به غرفهی نمایشگاهی بوده و مشارکتفاقد هرگونه سازه A* فضاهای سرپوشیده تیپ 

مترمربع به ازای هر  000/200مبلغ  صورت نیاای نمایشگاهی استفاده نمود که در هاز سازه توانیمو همچنین فضای باز  Bدر فضاهای سرپوشیده تیپ * 

 های دور سالن()غرفه الذکر اضافه و محاسبه خواهد شد.به مبالغ فوق

 .باشدسوزی، انفجار و صاعقه میآتش یریال تحت پوشش بیمه 15.000.000تا سقف  یشگاهینما یدهیسرپوش یهر مترمربع فضا* 

 .باشدیم و موکت نمایشگاهی ولت 220 برق خروجی ،متعارف روشنایی به مجهز (ها* فضاهای نمایشگاهی )غرفه

 جدول ثبت درخواست

 ازیموردنفضای نمایشگاهی 

 متراژ مورد درخواست حداقل متراژ مجاز نوع فضای مورد درخواست

 مترمربع A 30فضای سرپوشیده تیپ  ⃝

 مترمربع .................................

 های نمایشگاهیبا سازه Bفضای سرپوشیده تیپ  ⃝

 های نمایشگاهیبدون سازه Bفضای سرپوشیده تیپ  ⃝
 مترمربع 18

 های نمایشگاهیفضای باز با سازه ⃝

 های نمایشگاهیفضای باز بدون سازه ⃝
 مترمربع 40

، نزد بانک رسالت، 1069730841شماره  حساببهکامل  طوربهنام الزم است پس از انتخاب فضای مورد درخواست، مبلغ اجاره غرفه را ثبت تکمیل* جهت 

موسسه نام به 610700001000226973084001IRاره شبا ـو شم 5041 0772 0061 9114ارت ـاره کـشم ان،ـاه اصفهـان آتشگـخیابشعبه 

 نمایید. لیتحو جهاننقشنموده، سپس اصل فیش واریزی را همراه با اطالعات کامل به شرکت سها دانش واریز  جهانسهادانش نقش

با آگاهى و قبول ، 1397/ ........../..........در تاریخ   .................................................... شرکتاالختیار مدیرعامل/ نماینده تام ...................................................اینجانب 

 هر، با امضا و مو مقررات طیشرا هیکل رشیضمن قبول و پذ شگاه،یو مقررات جارى نما نیفرم قوان همچنین و صفحه نیدر ا مندرج اطالعات و مقررات هیکل

 ( را دارم.ModExالمللی هنر صنعت مد و لباس اصفهان )بین شگاهینمااولین درخواست مشارکت در و تمامی صفحات، این فرم در ذیل 
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 9 از     2  شماره صفحه: 

 مهر و امضا:

 استان اصفهان یالمللنیب یهاشگاهیشرکت نما یمقررات عموم

 :فیتعار

 یالمللنیب یهاشگاهیمشخص با شرکت نما یدر قالب قرارداد که جهان()شرکت سها دانش نقش شگاهیبرگزارکننده نما یاز مجر ستعبارت: یستاد برگزار 

  ید.نمایم شگاهینما یاستان اصفهان اقدام به برگزار

 استان با نظارت شرکت یهاشگاهینما محل از ریغ یدر هر محل ایاستان  یهاشگاهینماکه در محل  ییدادهایو رو هاجشنواره ،هاشگاهینما هی: کلشگاهینما 

 دد.گریمبرگزار  ،شگاهینما برگزارکننده انیمجر ایاستان اصفهان  یالمللنیب یهاشگاهینما

 ید.نمایم "شگاهینما"در  حضور مقررات اقدام به درخواست جهت نیکه در چارچوب ا یخارج ای یداخل یحقوق ای یقی: هر شخص حقیمتقاض 

 ت.را کسب نموده اس یستاد برگزار هیدییتأ را گذرانده و نامثبترا کسب، و مراحل  شگاهیالزم جهت حضور در نما تیکه اهل ی: هر متقاضکنندهمشارکت 

 د.نینمایم دیبازد شگاهیاز نما لیکه به هر دل یافراد هی: کلدکنندهیبازد 

 د.نهست تیدر غرفه مشغول به فعال (کنندهمشارکتبا  یاستخدامفارغ از نوع رابطه )که به هر نحو  یافراد ای کنندگانمشارکت کارکناندار: اعم از غرفه 

 ا:هغرفه (میک بند

 ،یصندل به،یجداکننده، موکت، کت یهاپانل است و شامل دینمایم تیتبع یالمللنیب یکه از استانداردها ساختهشیپ لیمجهز به وسا دهیها در سالن سرپوشغرفه (1-1

 .باشدیم یشگاهیدر حد معمول نما ییو روشنا زیم

 .ندی... اعالم نما و 24 – 21 - 18 یخود را در متراژها یمتراژ درخواست توانندیم انیهستند و متقاض 3از  یها در ابعاد مضربغرفه (1-2

 تحت مقررات مشخص ،ییاجرا و یمنیمسائل ا و با توجه به شگاهینما یفن ریمد یبا هماهنگ دیکه با باشدیکنندگان مهر غرفه به عهده مشارکت یداخل ناتییتز (1-3

 .ابالغ خواهد شد یسازغرفه انیو مجزا به مجر

 .را ندارند ستاد برگزاریها بدون اخذ موافقت در غرفه یرییتغ گونهچیکنندگان حق هشرکت (1-4

 :اجاره غرفه نهیهز (مدو بند

ر کامل طوست که بها و نوشته سردرب زیم عدد كی ،یبرق، دو عدد صندل یخروج ،ییاطراف، روشنا یهاشامل پانل یشگاهیو خدمات نما نیهر مترمربع شامل زم یبها

 .شده استنام اعالمثبت یهادر فرم

 :نامثبت (ومس بند

 دریافت فرم مرتبط نسبت به ییگروه کاال اساس برو  (www.mod-expo.ir) یاختصاص تیسا قیاز طر توانندینام مثبت یبرا شگاهیحضور در نما انیمتقاض (3-1

 .ندینام و رزرو غرفه اقدام نماثبت

 ،ینفاعم از شرکت، واحد ص دهیرس یهادرخواست رد ایو  رشیدر پذ ستاد برگزارینبوده و  شگاهیشدن در نما رفتهیمنزله پذکنندگان بهمشارکت یاعالم آمادگ (3-2

 .تام دارد اریسازمان، ارگان و ... اخت ،یندگینما

محل  یذارواگ ایغرفه و  ضیتعو ر،ییهرگونه تغو  ستندین یحقوق ای یقیاعم از اشخاص حق یگریغرفه خود به د ضیتعو ای یکنندگان مجاز به واگذارشرکت (3-3

 .مقررات برخورد خواهد شد برابر ممنوع است و با متخلف گرید یحقوق ای یقیبه اشخاص حق شدهنییتع

از  یجارو ت یبازرگان یهاثبت شرکت مدارك ایو  یبردارکه شامل موارد: پروانه نشر، جواز کسب معتبر، پروانه بهره تیارائه مدارك مستند در خصوص نوع فعال (3-4

محصوالت  دیتائ رامونیمرتبط، مدارك مستند پ یصنف یهاهیاتحاد از نامهیمعرف ،یبازرگان-یدیتول یهااز شرکت یندگیمرتبط، داشتن قرارداد نما یمراجع قانون

 داشته رتیغام دیاکه مدارك مستند در مورد آن ارائه نموده یتیشده با نوع فعالارائه تیفعال چنانچهاست. از معاونت غذا و دارو  محصول هیدییتأ ،یواردات ای یدیتول

 د.خواهد بو کنندهمشارکتبه عهده  هانهیعواقب و هز هینموده و کل یریغرفه جلوگ تیاز ادامه فعال ستاد برگزاریباشد شرکت 

رفه غ ینسبت به واگذار ستاد برگزاری زمان نیوجه در ا زیها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم وارغرفه در سالن هیاست رزرو اول یادآوریالزم به  (3-5

 .اقدام خواهد نمود انیمتقاض ریبه سا
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مجاز  شگاهینما یو ستاد برگزار ردیگیم انجام شگاهینما یتوسط ستاد برگزار یمسائل فن رینام و سادر ثبت یزمان تیو انتخاب مكان غرفه بر اساس اولو صیتخص (3-6

 و دیاقدام نما شگاهیماژور نمافرس طیو شرا یعموم دیو راهروها بر اساس صالحد ییاجرا النو متراژ غرفه و پ محل رییتغ ایاست نسبت به فسخ قرارداد 

و متراژ  یاهشگیبر اساس تعرفه نما غرفه متیها، قمتراژ غرفه رییاست در صورت تغ یهیخصوص نخواهد داشت. بد نیا در یاعتراض گونهچیکننده حق همشارکت

 .محاسبه خواهد شد یینها

خواهد گرفت. لذا در صورت بروز و  قرار مورداستفاده شگاه،ینما ژهیو یها و کتاب راهنمادر سردرب غرفه ناًیاطالعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، ع هیکل (3-7

 .دییمراتب را کتباً گزارش فرما رییاعمال هرگونه تغ

 هنیمدرز یتیمسئول گونهچیه ند،ینما مشخصات اقدام به ارسال (شگاهینما یاز زمان برگزار شیروز پ 15) شدهنییکه پس از مهلت تع یکنندگاندر خصوص مشارکت (3-8

 .باشدینم ستاد برگزاریمتوجه  و دیگر موارد شگاهینما ژهیو یدر کتاب راهنما اطالعاتدرج 

 د.کنینم تیتبع مستأجرمالك و  نیب نیاز قوان ،هاشگاهینماو مقررات حاکم در  نیبه ذکر است قوان الزم (3-9

 :پرداخت طیشرا (مچهار بند

مراتب و وده آن نم ییو رزرو نها نامثبت لیاجاره غرفه جهت تكم ینهیمبلغ هز کامل حسابتسویهاقدام به  سه روز کاریحداکثر ظرف مدت  ستیبایم انیمتقاض (4-1

 را به ستاد برگزاری اعالم نمایند.

ط نموده و و شرط ضب دیرا بدون ق اندننموده اقدام حسابهیتسوبدهكار بوده و نسبت به  یلیدلکه به  ییهاشرکتو اموال آن دسته از  الکا تواندیم ستاد برگزاری (4-2

 د.یاقدام نما یقانون قینسبت به وصول مطالبات خود از طر

 :ابطال قرارداد (پنجم بند

 ماه كیمسترد خواهد شد و تا  شانیا کل مبلغ واریزی شگاهینما یماه مانده به زمان برگزار دوتا  کنندهمشارکتصورت درخواست جهت ابطال قرارداد از طرف  در (5-1

 .شد نخواهدداده  عودت کنندهمشارکتبه  یوجه گونهچیه بعدازآن و درصدپنجاهمانده 

از قبیل سیل، طوفان، زلزله، جنگ و غیره که شرایط را برای برگزاری غیرممكن نماید، شرکت  نشدهینیبشیپدر صورت وقوع هرگونه حوادث طبیعی و غیرطبیعی  (5-2

 اعتراضی را ندارند.  گونهچیهکنندگان در این صورت حق نمایشگاه و ستاد برگزاری برای تغییر تاریخ برگزاری و یا لغو نمایشگاه مختار بوده و مشارکت

 د:موار ریسا (ششم بند

 ،یشگاهینما یهاالکا مهیپوشش ب شیبه افزا ازیصورت ن درد. باشنیمانفجار و صاعقه  ،یسوزآتش مهی، تحت پوشش بهاغرفهو  شگاهینما یهاسالن (6-1

 د.نیاقدام نما ماًیمستق توانندیم کنندگانمشارکت

 .نخواهد داشت یتیمسئول رمترقبهیدر مقابل حوادث غ شگاهینما تیریمد (6-2

 د.باشیم یالزام هاغرفهدر  هاآن ندگانیو نما کنندگانمشارکت یو حجاب کامل برا یمالاس اخالق تیرعا (6-3

وسعه مذکور درج و به مرکز ت شرکت یشگاهینما لطمه وارد سازد، در پرونده رانیا یمالاس یبه اعتبار جمهور میرمستقیغ ای میمستق صورتبهکه  یهرگونه عمل (6-4

 د.ش برخورد خواهد یو قانون یجد صورتبه نیگزارش و با متخلف رانیتجارت ا

به ذکر است در صورت وقوع هرگونه  الزم .دقت و توجه کامل داشته باشند ،یعودت ای یارسال یهاالکا ستیل هیدر ته شودیمدرخواست  هاشرکت نیاز مسئول (6-5

 د.نخواهد بو شگاهینما یمتوجه مجر یتیمسئول گونهچیه بوده و ربطیذ یهاشرکتاز آن متوجه  یو عواقب ناش تیتمام مسئول یشامدیپ

 هازباله هرروز انیکه در پا بیترتنیابه. باشدیم کنندگانمشارکتو نظافت داخل غرفه به عهده  شگاهینظافت نما نیمأموربه عهده  یعموم یهافضا هینظافت کل (6-6

 د.غرفه قرار دهن یقسمت خارج در نظافت نیمأمور یآورجمعجمع نموده و جهت  یكیپالست یهاسهیکرا در  عاتیو ضا

 د.ریگیمقرار  کنندگانمشارکت اریدر اخت شگاهینما یروز قبل از زمان برگزار دو هاغرفه (6-7

 ید.یتماس حاصل فرما شگاهینما ستاد برگزاریبا  شگاهینما ژهیصدا و کتاب و ویراد شگاه،ینما یعموم یدر فضاها یطیمح غاتیانجام هرگونه تبل یبرا (6-8

ه دارد و ها را به عهدالحفاظت کا دیبازد ریغ فقط در ساعات شگاهینما رایداشته باشند. ز دائمدر محل غرفه حضور  دیبا شگاهیدر طول مدت نما هاغرفه نیمسئول (6-9

 د.دار مربوط خواهد بوغرفهغرفه با هر  یهاالحفاظت کا تیمسئول دیدر ساعات بازد
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 48حداقل  هاشرکت ندگانی. حضور نماندینما امور اقدام هینسبت به انجام کل شگاهینما یبندزمانو جدول  شدهاعالم یهاخیتارطبق  اندموظف کنندگانشرکت (6-10

 .است یضرور شگاهینما هیساعت قبل از افتتاح

 آوریجمع برگزاری چیدمان سازیتحویل غرفه جهت غرفه نامآخرین مهلت ثبت

 1397اسفندماه  12 1397اسفندماه  11لغایت  9 1397اسفندماه  9 1397اسفندماه  7 پایان تكمیل ظرفیتتا 

 صبح 8 شب 9صبح تا  11 صبح 10تا  8 صبح 8 

و  یشخص الیاحفظ ک تیمسئول ه،یتخل . در صورت عدمندینما هیمحل غرفه و انبار را تخل شگاهینما انیساعت بعد از پا دوازدهحداکثر تا  دیبا کنندگانمشارکت (6-11

 د.باشیم کنندهمشارکتبه عهده  یانباردار نهیهرگونه هز

 یرهایدر مس یمانع ایو  دیتجاوز نما گرید یهاغرفه یفضا ایراهرو  میبه حر دینبا وجهچیهبهغرفه خود بوده و  دیمف یهر شرکت فقط مجاز به استفاده از فضا (6-12

 .دینما جادیا یعموم

روز  بیستخود را حداقل  یسازغرفه طرح اندموظف کنندگانمشارکتمتر بوده و  5/3حداکثر  ،یشگاهیو لوازم نما زاتیتجه دمانیو چ یسازغرفهارتفاع مجاز  (6-13

 د.نینما ارسالشرکت  نیبه ا شگاهینما یامور فن دیتائجهت  شگاهیاز افتتاح نما شیپ

 .یدنمای اعالم شگاهینما ستاد برگزاریبه  کتباًرا مراتب  دیبا دیهست شگاهینما یبرگزاردر زمان  یکارگاه آموزش ای شیهما یبه برگزار لیچنانچه ما (6-14

مات، الها، عپرچم د.ستنیکنندگان نمشارکت ریو خدمات مشابه سا الکا هیسوء عل غاتیو خدمات خود به روش انجام تبل الکا یبرا غیکنندگان مجاز به تبلمشارکت (6-15

 ،یاصل یرهایها در مسپرچم ایعالئم  نیا نصب .شود ها نصبدر محدوده محل غرفه آن دیکنندگان بامربوط به مشارکت یهاتابلوها و نوشته ،یغاتیتبل یبنرها

 ت.ممنوع اس شگاهیبه نما مشرف یرهایو مس شگاهیمحوطه نما ،یفرع

ه در غرف (کنندهبا مشارکت یاستخدام رابطه فارغ از نوع)کنندگان که به هر نحو سازان و کارکنان مرتبط با مشارکتداران، غرفهکنندگان، غرفهمشارکت هیکل (6-16

قررات و م طیاز مفاد شرا كیهر  تیهستند. درصورت عدم رعا شگاهینما یو اختصاص یعموم و مقررات طیمفاد شرا یهستند موظف به اجرا تیفعال مشغول به

غرفه  یفضا % 50 معادل مهیاخذ جر صالح،یع ذبه مراج یمعرف ،یغرفه خاط یلیحسب مورد نسبت به تعط تواندیم یستاد برگزار شگاه،ینمای و اختصاص یعموم

 د.ینما اقدام یشگاهیدوره نما كی یاستان برا یهاشگاهینما ریممانعت از حضور در سا زیو ن

 :یتیو امن یحفاظت نیقوانهفتم(  بند

 هیلبه ک لیموارد ذ شگاه،ینما یبرگزار در زمان یاحتمال یهاسوءاستفادهو کاهش خطرات و  یمنیا بیضر یجهت ارتقا یتیو امن یمسائل حفاظت تیرعا منظوربه

 د:گردیم ابالغا ههغرف نیکارکنان و مسئول، کنندگانمشارکت

 ییاساکارت شن شگاهینما کار در زمان ورود و در ساعات اندموظفکارکنان  هیبوده و کل در بند هشتم مطروحهشرایط مطابق با  ستیبایمتعداد افراد حاضر در غرفه  (7-1

 د.نصب کنن نهیس یرا بر رو

بر عهده  شگاهینما دیزمان بازد انیپا تا اموال حفاظت از تیو مسئول گرددیبازم کنندگانمشارکت یبرا شگاهیقبل از آغاز بكار نما قهیدق سی هرروز هاسالندرب  (7-2

 د.رسانن به همحضور غرفه خود ساعت مقرر در محل  رأس گرددیم درخواست هاغرفهمحترم  نیلذا از همه مسئول .باشدیمغرفه  نیمسئول

در داخل غرفه مجاز  زاآتشمواد  ریو سا ینفت مواد ینگهدار نیو سالن ممنوع است. همچن هاغرفهزا در داخل شعله لیوسا ایبدون حفاظ و  یهاچراغ ینگهدار (7-3

 یرا با ستاد برگزار الزم یهایهماهنگ قبالً  دیبا ازمندندیخود ن یهاالکا شینما یبرا مواد قابل اشتعال رینفت و سا لیاز قب یلیکه به وسا یکنندگانمشارکت. ستین

 د.نیاقدام نما مربوطه انجام و بر اساس دستورالعمل شگاهینما

اقدام  هاسالنخود قبل از خروج از  یبرق لیوسا هینسبت به خاموش نمودن کل دارانغرفهاست  الزم ،گرددیمقطع  هرروز انیدر پا هاسالنبرق  نكهیبا توجه به ا (7-4

 د.نینما

داران در صورت فروش محصوالت خود، در این راستا کلیه غرفه د.باشیماز سالن  المستلزم ارائه برگ مجوز خروج کا شگاهیپس از افتتاح نما الخروج هرگونه کا (7-5

 باشند.فاکتور مهر و امضا شده با سربرگ به خریداران می ارائهموظف به 

 ندگانکنمشارکتبه عهده  شگاهینما از دیبازد در طول ساعت کار و شگاهیاز محوطه نما هاآنها تا خروج الاز هنگام ورود کا الهااک یحفظ اموال و نگهدار تیمسئول (7-6

 د.باشیم هاشگاهینمابه عهده شرکت  هاسالنساعت کار و پلمپ  انیو پس از پا
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 9 از     5  شماره صفحه: 

 مهر و امضا:

 :نیمتخصص دیو کارت بازد ییکارت شناسا یواگذار یهاتعرفهو  طیشرا (هشتم بند

به  گانیرا طوربهصادر و  یمخصوص یهاکارت شگاهیاداره غرفه در طول نما ای ییجهت برپا شگاهیبه محوطه نما هاغرفهو کارکنان  کنندگانمشارکتورود  یبرا (8-1

 د.مقدور نخواهد بو ذکرشدهاز موارد  شیب ییو صدور کارت شناسا خواهد شدمزبور بر اساس متراژ هر غرفه صادر  یهاکارتتعداد  .شودیمآنان واگذار 

 د.گردیمداران محترم غرفه لیتحو هاشگاهینما و ارتباطات شرکت یامور فرهنگ ندهیتوسط نما هیمراسم افتتاح یساعت پس از برگزار كی ییشناسا یهاکارت (8-2

به یكی از دفاتر ستاد برگزاری مراجعه نموده و مجوز الزم را  ،ویژه متخصصین، ضمن هماهنگی قبلیهای دعوت الزم است جهت تائید کارتداران محترم غرفه (8-3

 دریافت نمایند.

 :باشدیم ریبر اساس متراژ غرفه و به شرح زداران غرفه ییشناسا یهاکارت عیتوز (8-4

 دارکارت شناسایی غرفه

 کارت 3 مترمربع 24تا  18از 

 کارت 4 مترمربع 36تا  24از 

 کارت 5 مترمربع 48تا  36از 

 کارت 6 مترمربع 60تا  48از 

 کارت 10 مترمربع به باال 60از 

 :شگاهی در نماالکا شیمربوط به عرضه و نما نیقواننهم(  بند

 نیا در یاطیو اقدامات احت یمنیا نكات هیکل تیلذا رعا .گذارند شیبه نما دکنندگانیبازدخود را جهت  زاتیو تجه آالتنیطرز کار ماش توانندیم کنندگانمشارکت (9-1

 د.ریگینمرا به عهده  یخسارات احتمال ایقبال حوادث  در یتیمسئول گونهچیه هاشگاهینمااست و شرکت  یضرور کنندهشرکتمورد توسط 

 د.باشنینم شگاهیموضوع نماهمچنین خود و  یهاتیفعالو خدمات خارج از چهارچوب ال ارائه کاداران مجاز به غرفه (9-2
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 9 از     6  شماره صفحه: 

 مهر و امضا:

 درخواست خدمات نمایشگاهیفرم 

خود را از طریق تكمیل فرم زیر اعالم  ازیموردنها، لطفاً درخواست خدمات کنندگان در نمایشگاهمشارکت ازیموردنسازی خدمات با توجه به لزوم ساماندهی و یكپارچه

قرارداد  ،دیتائکننده رسانده و پس از را به اطالع مشارکتمورد درخواست مبالغ خدمات  ،و هماهنگی در مورد جزئیات کارشناسی پس از بررسی گروه است یهیبدنمایید. 

 خدمات منعقد خواهد شد.

 کنندهدرخواستمشخصات 

 ایمیل نماینده: شماره ثابت نماینده: نام شرکت:

 ارسال فرم:امضا و تاریخ  شماره همراه نماینده: نام نماینده شرکت:

 
 گردد( از هر عنوان مشخص ازیموردنافراد )تعداد  نیروی انسانی نیتأم

 پذیرایی داخل غرفه نظافت داخل غرفه راهنمای داخل غرفه مترجم
 نگهبان و محافظ )آقا(

 آقا خانم آقا خانم آقا خانم آقا خانم

         

 
 مشخص گردد( ازیموردنسازی )نوع غرفه سازیغرفه

 ⃝ طراحی گرافیكی ⃝ سازیکف ⃝ فریماسپیس ⃝ پروداکتلوله  ⃝ سازه ماکسیما ⃝ وسازساخت

 
 مشخص گردد(از هر عنوان  ازیموردن)تعداد  تجهیزات اضافی غرفه

 LCDتلویزیون  صندلی مبل میز

 سازچای سردکنآب یخچال
 پروژکتور

LED 
 اطالعات ایشیشه

 )کانتر(

 دسته استیل دسته چرم
 تاشو

 اطالعات
 )کانتر(

 اینچ 50 اینچ 42
 نفره2 نفره1 نفره2 نفره1 خرچنگی پذیرایی

               

 
 از هر عنوان مشخص گردد( ازیموردن)تعداد  آراییگل

 گلدان تاج گل سبد گل

 درختچه گل فصلی دو متری یك و نیم متری یك متری بزرگ متوسط کوچك

        

 
 برای هر عنوان به همراه تعداد دفعات مشخص گردد( ازیموردن)زمان  روم نگیتیم

 کارگاه آموزشی اتاق جلسات

 روز سوم روز دوم روز اول روز سوم روز دوم روز اول

 عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح

            

 
 تبلیغات

 کتاب ویژه نمایشگاه صدای نمایشگاه تبلیغات محیطی اسپانسری

 برنز اینقره طالیی
های داخل سالن

 نمایشگاه
های بیرون سالن

 نمایشگاه
 هر ساعت

 تكرار مرتبه دو
 هر ساعت

 چهار مرتبه تكرار
 صفحات معمولی صفحات ویژه
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 9 از     7  شماره صفحه: 

 مهر و امضا:

 امور گمرکـى

( ModExالمللی هنر صنعت مد و لباس اصفهان )نمایشگاه بیناولین جهت نمایش در از خارج کشور توانند در صورت نیاز به ورود کاال کنندگان محترم میمشارکت

 به ستاد برگزاری ارسال نمایند.مشارکت  هیدییتأجهت اخذ زیر را دارك م

 :کاال تیترانز ایورود موقت جهت  ازیموردنمدارك 

 دار ممهور به مهر و امضاءدر کاغذ سربرگ استان اصفهان المللىنیب هاىشگاهینما شرکتخطاب به  به ستاد برگزاری و ارائه درخواست کتبى متقاضى -

 نام شرکت فرستنده، نام گمرك موردنظر و دیبارنامه، ارزش کاال، ق خیفاکتور، شماره و تار خیشرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال، شماره و تار رعاملیمد

 .شگاهینما عنوان

 .خوانا صورتبهبارنامه کاال  ریارائه تصو -

 .باشد شدهپیاتممهور به مهر و امضاء و  خ،یکه داراى شماره، تار سىیبه زبان انگل موردنظر شگاهىیفاکتورهاى مربوط به کاالهاى نما ایفاکتور  ریارائه تصو -

 .مقدور نخواهد بود هاشگاهینما انیمشارکت پس از پا هیدییتأ: صدور یك تبصره

 مشارکت به افراد هیدییتأکنندگان خارجى به گمرکات، صدور هاى مالى توسط مشارکتو ارائه تعهدات و سپرده تیعدم امكان احراز هو لی: به دلدو تبصره

 .جهت اقدامات قانونى استفاده نمود ندهینما عنوانبهتوان المللى مىنیونقل بهاى حملمنظور از شرکت نینخواهد بود. لذا بد ریپذامكان رانیدر ا میمقریغ

 :قطعى صیجهت اخذ مجوز ترخ ازیموردنمدارك 

 دار ممهور به مهر و امضاءدر کاغذ سربرگ استان اصفهان المللىنیب هاىشگاهیشرکت نماخطاب به  به ستاد برگزاری و ارائه درخواست کتبى متقاضى -

 نام شرکت فرستنده، نام گمرك موردنظر و دیبارنامه، ارزش کاال، ق خیفاکتور، شماره و تار خیشرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال، شماره و تار رعاملیمد

 .شگاهینما عنوان

 .مجوزهاى مربوطهجهت انجام مراحل ادارى و اخذ االختیار تام ندهیمعرفى نما -

 .شده باشدپیممهور به مهر و امضاء و تا خ،یکه داراى شماره، تار سىیبه زبان انگل موردنظر شگاهىیفاکتورهاى مربوط به کاالهاى نما ایفاکتور  ریارائه تصو -

 .شگاهیمشارکت در نما هیدییتأنامه  ریارائه تصو -

 .شده سىینوقبض انبار پشت ریارائه اصل و تصو -

 .پروانه ورود موقت ریتصوارائه  -

 .بارنامه ریارائه تصو -

 .گواهى مبداء ریارائه تصو -

 .ارائه کاتالوگ کاالى مورد درخواست -
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 9 از     8  شماره صفحه: 

 مهر و امضا:

 مشارکت به گمرك دیتائنمونه درخواست 

 

 

 استان اصفهانالمللى هاى بینشرکت نمایشگاه

 عامل محترممدیر

 كمیعلسالم

(، ModExهنر صنعت مد و لباس اصفهان ) المللىنیب شگاهینمااولین در ............................................................................................... به مشارکت شرکت  تیا عناباحتراماً 

 صیاز گمرك ترخ شماره...............................................  و بارنامه ............................................... مورخ............................................... در نظر است کاالهاى فاکتور شماره 

 اعالم تا نسبت به اقدامات............................................... مذکور را به گمرك  شگاهیشرکت در نما نیا مشارکت هیدییتأ دییفرمااهشمند است دستور موقت شود. لذا خو

 .ت پذیردادامه مراحل صور ............................................... آقاى/خانم شرکت نیا ندهیقانونى آن توسط نما

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضا و مهر شرکت:

 

 

 

 :ازیموردن مستندات

 مهر و امضاء معتبر خ،یفاکتور با درج شماره، تار ریتصو -1

 بارنامه ریتصو -2

 بر روى سربرگ شرکت متقاضى شدهپیتا الذکرفوقدرخواست به شرح  -3

 شرکت رخانهیثبت درخواست در دب -4
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 9 از     9  شماره صفحه: 

 مهر و امضا:

 شگاهىیکاالى نما قطعى صینمونه فرم صدور مجوز ترخ

 

 

 استان اصفهانالمللى هاى بینشرکت نمایشگاه

 عامل محترممدیر

 كمیعلسالم

و  ،....................................... مورخ ،............................................... کاالى موضوع بارنامه شماره............................................................................................... شرکت  احتراماً 

 ،شماره ............................................... و قبض انبار ...................................، به ارزش ...................................،مورخ  ،..............................................فاکتور/ فاکتورهاى شماره 

 (ModExهنر صنعت مد و لباس اصفهان ) المللىنیب شگاهینمااولین  که در بخش ارزى ..............................................................را از شرکت  ....................................،مورخ 

 .نموده است دارىیخر داشته است رامشارکت 

 .آورندبه عملاقدامات الزم ........................................................ قطعى کاالى مذکور به گمرك  صیبه صدور مجوز ترخ نسبت دییفرمالذا خواهشمنداست دستور 

 گردد. ادارى و گمرکى معرفى مى فاتیجهت انجام تشر......................................................... آقاى/خانم  ضمناً 

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضا و مهر شرکت:

 

 

 

 

 :ازیموردن مستندات

 .کنندهنامه مشارکت ریتصو -1

 .مهر و امضاء باشد خ،یشده فاکتور کاال که داراى شماره، تارپیتا ریتصو -2

 نامه )براى اشخاص(پاسخ –المللى( نیونقل بهاى حملشده )شرکت سىینوقبض انبار پشت ریتصو -3

 پروانه ورود موقت ریتصو -4

 بارنامه کاال ریتصو -5

 گواهى مبدأ ریتصو -6

 کاتالوگ کاال -7


