شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

 1از 9

به نام خالق عیبپوش
اولین نمایشگاه بینالمللی هنر صنعت مد و لباس ()ModEx
نمایشگاه بینالمللی استان اصفهان

 9لغایت  11اسفند 1397

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

Company Name: ……………………………………………………….

نام مدیرعامل................................................................................................................. :

Name of Director: ……………………………………………………..

زمینه فعالیت................................................................................................................. :

………………………………………………………… Field of Activity:

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

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

کد اقتصادی.......................................... :

شناسه ملی........................................... :

Email: …………………………………………….………………………….

تلفن....................................................... :

نمابر....................................................... :

Website: …………………………………..……………………………….

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

تلفن همراه.................................................................. :

نام نماینده تاماالختیار............................................... :

تلفن ثابت.................................................................... :

متن سردرب غرفه به فارسی و انگلیسی................................................................................................................................................................................................................ :
جدول قیمت اجارهبهای
فضاهای نمایشگاهی

فضای سرپوشیده تیپ A

 1.700.000ریال به ازای هر مترمربع  %9 +مالیات بر ارزشافزوده

فضای سرپوشیده تیپ B

 1.400.000ریال به ازای هر مترمربع  %9 +مالیات بر ارزشافزوده

فضای باز

 1.200.000ریال به ازای هر مترمربع  %9 +مالیات بر ارزشافزوده

* فضاهای سرپوشیده تیپ  Aفاقد هرگونه سازهی نمایشگاهی بوده و مشارکتکننده ملزم به غرفهسازی حداقلی است( .غرفههای وسط سالن)
* در فضاهای سرپوشیده تیپ  Bو همچنین فضای باز میتوان از سازههای نمایشگاهی استفاده نمود که در این صورت مبلغ  200/000به ازای هر مترمربع
به مبالغ فوقالذکر اضافه و محاسبه خواهد شد( .غرفههای دور سالن)
* هر مترمربع فضای سرپوشیدهی نمایشگاهی تا سقف  15.000.000ریال تحت پوشش بیمهی آتشسوزی ،انفجار و صاعقه میباشد.
* فضاهای نمایشگاهی (غرفهها) مجهز به روشنایی متعارف ،خروجی برق  220ولت و موکت نمایشگاهی میباشد.
نوع فضای مورد درخواست
جدول ثبت درخواست
فضای نمایشگاهی موردنیاز

حداقل متراژ مجاز

⃝ فضای سرپوشیده تیپ A

 30مترمربع

⃝ فضای سرپوشیده تیپ  Bبا سازههای نمایشگاهی
⃝ فضای سرپوشیده تیپ  Bبدون سازههای نمایشگاهی

 18مترمربع

⃝ فضای باز با سازههای نمایشگاهی
⃝ فضای باز بدون سازههای نمایشگاهی

 40مترمربع

متراژ مورد درخواست

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

* جهت تکمیل ثبتنام الزم است پس از انتخاب فضای مورد درخواست ،مبلغ اجاره غرفه را بهطور کامل بهحساب شماره  ،1069730841نزد بانک رسالت،
شعبه خیابـان آتشگـاه اصفهـان ،شمـاره کـارت  5041 7270 1006 4911و شمـاره شبا  IR610700001000226973084001بهنام موسسه
سهادانش نقشجهان واریز نموده ،سپس اصل فیش واریزی را همراه با اطالعات کامل به شرکت سها دانش نقشجهان تحویل نمایید.
اینجانب  ...................................................مدیرعامل /نماینده تاماالختیار شرکت  ....................................................در تاریخ  ،1397 /........../..........با آگاهى و قبول
کلیه اطالعات و مقررات مندرج در این صفحه و همچنین فرم قوانین و مقررات جارى نمایشگاه ،ضمن قبول و پذیرش کلیه شرایط و مقررات ،با امضا و مهر
در ذیل این فرم و تمامی صفحات ،درخواست مشارکت در اولین نمایشگاه بینالمللی هنر صنعت مد و لباس اصفهان ( )ModExرا دارم.
مهر و امضا:

شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

مقررات عمومی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان
تعاریف:
 ستاد برگزاری :عبارتست از مجری برگزارکننده نمایشگاه (شرکت سها دانش نقشجهان) که در قالب قراردادی مشخص با شرکت نمایشگاههای بینالمللی
استان اصفهان اقدام به برگزاری نمایشگاه مینماید.
 نمایشگاه :کلیه نمایشگاهها ،جشنوارهها و رویدادهایی که در محل نمایشگاههای استان یا در هر محلی غیر از محل نمایشگاههای استان با نظارت شرکت
نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان یا مجریان برگزارکننده نمایشگاه ،برگزار میگردد.
 متقاضی :هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که در چارچوب این مقررات اقدام به درخواست جهت حضور در "نمایشگاه" مینماید.
 مشارکتکننده :هر متقاضی که اهلیت الزم جهت حضور در نمایشگاه را کسب ،و مراحل ثبتنام را گذرانده و تأییدیه ستاد برگزاری را کسب نموده است.
 بازدیدکننده :کلیه افرادی که به هر دلیل از نمایشگاه بازدید مینمایند.
 غرفهدار :اعم از کارکنان مشارکتکنندگان یا افرادی که به هر نحو (فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکتکننده) در غرفه مشغول به فعالیت هستند.
بند یکم) غرفهها:
 )1-1غرفهها در سالن سرپوشیده مجهز به وسایل پیشساخته که از استانداردهای بینالمللی تبعیت مینماید است و شامل پانلهای جداکننده ،موکت ،کتیبه ،صندلی،
میز و روشنایی در حد معمول نمایشگاهی میباشد.
 )2-1غرفهها در ابعاد مضربی از  3هستند و متقاضیان میتوانند متراژ درخواستی خود را در متراژهای  24 – 21 - 18و  ...اعالم نمایند.
 )3-1تزیینات داخلی هر غرفه به عهده مشارکتکنندگان میباشد که باید با هماهنگی مدیر فنی نمایشگاه و با توجه به مسائل ایمنی و اجرایی ،تحت مقررات مشخص
و مجزا به مجریان غرفهسازی ابالغ خواهد شد.
 )4-1شرکتکنندگان حق هیچگونه تغییری در غرفهها بدون اخذ موافقت ستاد برگزاری را ندارند.
بند دوم) هزینه اجاره غرفه:
بهای هر مترمربع شامل زمین و خدمات نمایشگاهی شامل پانلهای اطراف ،روشنایی ،خروجی برق ،دو عدد صندلی ،یك عدد میز و نوشته سردرب است که بهطور کامل
در فرمهای ثبتنام اعالمشده است.
بند سوم) ثبتنام:
 )1-3متقاضیان حضور در نمایشگاه برای ثبتنام میتوانند از طریق سایت اختصاصی ( )www.mod-expo.irو بر اساس گروه کاالیی مرتبط نسبت به دریافت فرم
ثبتنام و رزرو غرفه اقدام نمایند.
 )2-3اعالم آمادگی مشارکتکنندگان بهمنزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و ستاد برگزاری در پذیرش و یا رد درخواستهای رسیده اعم از شرکت ،واحد صنفی،
نمایندگی ،سازمان ،ارگان و  ...اختیار تام دارد.
 )3-3شرکتکنندگان مجاز به واگذاری یا تعویض غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند و هرگونه تغییر ،تعویض غرفه و یا واگذاری محل
تعیینشده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است و با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.
 )4-3ارائه مدارك مستند در خصوص نوع فعالیت که شامل موارد :پروانه نشر ،جواز کسب معتبر ،پروانه بهرهبرداری و یا مدارك ثبت شرکتهای بازرگانی و تجاری از
مراجع قانونی مرتبط ،داشتن قرارداد نمایندگی از شرکتهای تولیدی-بازرگانی ،معرفینامه از اتحادیههای صنفی مرتبط ،مدارك مستند پیرامون تائید محصوالت
تولیدی یا وارداتی ،تأییدیه محصول از معاونت غذا و دارو است .چنانچه فعالیت ارائهشده با نوع فعالیتی که مدارك مستند در مورد آن ارائه نمودهاید مغایرت داشته
باشد شرکت ستاد برگزاری از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری نموده و کلیه عواقب و هزینهها به عهده مشارکتکننده خواهد بود.
 )5-3الزم به یادآوری است رزرو اولیه غرفه در سالنها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در این زمان ستاد برگزاری نسبت به واگذاری غرفه
به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.
مهر و امضا:

 2از 9

شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

 )6-3تخصیص و انتخاب مكان غرفه بر اساس اولویت زمانی در ثبتنام و سایر مسائل فنی توسط ستاد برگزاری نمایشگاه انجام میگیرد و ستاد برگزاری نمایشگاه مجاز
است نسبت به فسخ قرارداد یا تغییر محل و متراژ غرفه و پالن اجرایی و راهروها بر اساس صالحدید عمومی و شرایط فرسماژور نمایشگاه اقدام نماید و
مشارکتکننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت .بدیهی است در صورت تغییر متراژ غرفهها ،قیمت غرفه بر اساس تعرفه نمایشگاهی و متراژ
نهایی محاسبه خواهد شد.
 )7-3کلیه اطالعات مندرج در فرم درخواست مشارکت ،عیناً در سردرب غرفهها و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه ،مورداستفاده قرار خواهد گرفت .لذا در صورت بروز و
اعمال هرگونه تغییر مراتب را کتباً گزارش فرمایید.
 )8-3در خصوص مشارکتکنندگانی که پس از مهلت تعیینشده ( 15روز پیش از زمان برگزاری نمایشگاه) اقدام به ارسال مشخصات نمایند ،هیچگونه مسئولیتی درزمینه
درج اطالعات در کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه و دیگر موارد متوجه ستاد برگزاری نمیباشد.
 )9-3الزم به ذکر است قوانین و مقررات حاکم در نمایشگاهها ،از قوانین بین مالك و مستأجر تبعیت نمیکند.
بند چهارم) شرایط پرداخت:
 )1-4متقاضیان میبایست حداکثر ظرف مدت سه روز کاری اقدام به تسویهحساب کامل مبلغ هزینهی اجاره غرفه جهت تكمیل ثبتنام و رزرو نهایی آن نموده و مراتب
را به ستاد برگزاری اعالم نمایند.
 )2-4ستاد برگزاری میتواند کاال و اموال آن دسته از شرکتهایی که به دلیلی بدهكار بوده و نسبت به تسویهحساب اقدام ننمودهاند را بدون قید و شرط ضبط نموده و
نسبت به وصول مطالبات خود از طریق قانونی اقدام نماید.
بند پنجم) ابطال قرارداد:
 )1-5در صورت درخواست جهت ابطال قرارداد از طرف مشارکتکننده تا دو ماه مانده به زمان برگزاری نمایشگاه کل مبلغ واریزی ایشان مسترد خواهد شد و تا یك ماه
مانده پنجاهدرصد و بعدازآن هیچگونه وجهی به مشارکتکننده عودت داده نخواهد شد.
 )2-5در صورت وقوع هرگونه حوادث طبیعی و غیرطبیعی پیشبینینشده از قبیل سیل ،طوفان ،زلزله ،جنگ و غیره که شرایط را برای برگزاری غیرممكن نماید ،شرکت
نمایشگاه و ستاد برگزاری برای تغییر تاریخ برگزاری و یا لغو نمایشگاه مختار بوده و مشارکتکنندگان در این صورت حق هیچگونه اعتراضی را ندارند.
بند ششم) سایر موارد:
 )1-6سالنهای نمایشگاه و غرفهها ،تحت پوشش بیمه آتشسوزی ،انفجار و صاعقه میباشند .در صورت نیاز به افزایش پوشش بیمه کاالهای نمایشگاهی،
مشارکتکنندگان میتوانند مستقیماً اقدام نمایند.
 )2-6مدیریت نمایشگاه در مقابل حوادث غیرمترقبه مسئولیتی نخواهد داشت.
 )3-6رعایت اخالق اسالمی و حجاب کامل برای مشارکتکنندگان و نمایندگان آنها در غرفهها الزامی میباشد.
 )4-6هرگونه عملی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار جمهوری اسالمی ایران لطمه وارد سازد ،در پرونده نمایشگاهی شرکت مذکور درج و به مرکز توسعه
تجارت ایران گزارش و با متخلفین بهصورت جدی و قانونی برخورد خواهد شد.
 )5-6از مسئولین شرکتها درخواست میشود در تهیه لیست کاالهای ارسالی یا عودتی ،دقت و توجه کامل داشته باشند .الزم به ذکر است در صورت وقوع هرگونه
پیشامدی تمام مسئولیت و عواقب ناشی از آن متوجه شرکتهای ذیربط بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه مجری نمایشگاه نخواهد بود.
 )6-6نظافت کلیه فضاهای عمومی به عهده مأمورین نظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه به عهده مشارکتکنندگان میباشد .بهاینترتیب که در پایان هرروز زبالهها
و ضایعات را در کیسههای پالستیكی جمع نموده و جهت جمعآوری مأمورین نظافت در قسمت خارجی غرفه قرار دهند.
 )7-6غرفهها دو روز قبل از زمان برگزاری نمایشگاه در اختیار مشارکتکنندگان قرار میگیرد.
 )8-6برای انجام هرگونه تبلیغات محیطی در فضاهای عمومی نمایشگاه ،رادیو صدا و کتاب ویژه نمایشگاه با ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.
 )9-6مسئولین غرفهها در طول مدت نمایشگاه باید در محل غرفه حضور دائم داشته باشند .زیرا نمایشگاه فقط در ساعات غیر بازدید حفاظت کاالها را به عهده دارد و
در ساعات بازدید مسئولیت حفاظت کاالهای هر غرفه با غرفهدار مربوط خواهد بود.
مهر و امضا:

 3از 9

شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

 )10-6شرکتکنندگان موظفاند طبق تاریخهای اعالمشده و جدول زمانبندی نمایشگاه نسبت به انجام کلیه امور اقدام نمایند .حضور نمایندگان شرکتها حداقل 48
ساعت قبل از افتتاحیه نمایشگاه ضروری است.
آخرین مهلت ثبتنام
تا پایان تكمیل ظرفیت

تحویل غرفه جهت غرفهسازی
 7اسفندماه 1397
 8صبح

چیدمان
 9اسفندماه 1397
 8تا  10صبح

برگزاری
 9لغایت  11اسفندماه 1397
 11صبح تا  9شب

جمعآوری
 12اسفندماه 1397
 8صبح

 )11-6مشارکتکنندگان باید حداکثر تا دوازده ساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند .در صورت عدم تخلیه ،مسئولیت حفظ کاالی شخصی و
هرگونه هزینه انبارداری به عهده مشارکتکننده میباشد.
 )12-6هر شرکت فقط مجاز به استفاده از فضای مفید غرفه خود بوده و بههیچوجه نباید به حریم راهرو یا فضای غرفههای دیگر تجاوز نماید و یا مانعی در مسیرهای
عمومی ایجاد نماید.
 )13-6ارتفاع مجاز غرفهسازی و چیدمان تجهیزات و لوازم نمایشگاهی ،حداکثر  3/5متر بوده و مشارکتکنندگان موظفاند طرح غرفهسازی خود را حداقل بیست روز
پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تائید امور فنی نمایشگاه به این شرکت ارسال نمایند.
 )14-6چنانچه مایل به برگزاری همایش یا کارگاه آموزشی در زمان برگزاری نمایشگاه هستید باید مراتب را کتباً به ستاد برگزاری نمایشگاه اعالم نمایید.
 )15-6مشارکتکنندگان مجاز به تبلیغ برای کاال و خدمات خود به روش انجام تبلیغات سوء علیه کاال و خدمات مشابه سایر مشارکتکنندگان نیستند .پرچمها ،عالمات،
بنرهای تبلیغاتی ،تابلوها و نوشتههای مربوط به مشارکتکنندگان باید در محدوده محل غرفه آنها نصب شود .نصب این عالئم یا پرچمها در مسیرهای اصلی،
فرعی ،محوطه نمایشگاه و مسیرهای مشرف به نمایشگاه ممنوع است.
 )16-6کلیه مشارکتکنندگان ،غرفهداران ،غرفهسازان و کارکنان مرتبط با مشارکتکنندگان که به هر نحو (فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکتکننده) در غرفه
مشغول به فعالیت هستند موظف به اجرای مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه هستند .درصورت عدم رعایت هر یك از مفاد شرایط و مقررات
عمومی و اختصاصی نمایشگاه ،ستاد برگزاری میتواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی ،معرفی به مراجع ذیصالح ،اخذ جریمه معادل  % 50فضای غرفه
و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای یك دوره نمایشگاهی اقدام نماید.
بند هفتم) قوانین حفاظتی و امنیتی:
بهمنظور رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقای ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوءاستفادههای احتمالی در زمان برگزاری نمایشگاه ،موارد ذیل به کلیه
مشارکتکنندگان ،کارکنان و مسئولین غرفهها ابالغ میگردد:
 )1-7تعداد افراد حاضر در غرفه میبایست مطابق با شرایط مطروحه در بند هشتم بوده و کلیه کارکنان موظفاند در زمان ورود و در ساعات کار نمایشگاه کارت شناسایی
را بر روی سینه نصب کنند.
 )2-7درب سالنها هرروز سی دقیقه قبل از آغاز بكار نمایشگاه برای مشارکتکنندگان بازمیگردد و مسئولیت حفاظت از اموال تا پایان زمان بازدید نمایشگاه بر عهده
مسئولین غرفه میباشد .لذا از همه مسئولین محترم غرفهها درخواست میگردد رأس ساعت مقرر در محل غرفه خود حضور به هم رسانند.
 )3-7نگهداری چراغهای بدون حفاظ و یا وسایل شعلهزا در داخل غرفهها و سالن ممنوع است .همچنین نگهداری مواد نفتی و سایر مواد آتشزا در داخل غرفه مجاز
نیست .مشارکتکنندگانی که به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال برای نمایش کاالهای خود نیازمندند باید قبالً هماهنگیهای الزم را با ستاد برگزاری
نمایشگاه انجام و بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام نمایند.
 )4-7با توجه به اینكه برق سالنها در پایان هرروز قطع میگردد ،الزم است غرفهداران نسبت به خاموش نمودن کلیه وسایل برقی خود قبل از خروج از سالنها اقدام
نمایند.
 )5-7خروج هرگونه کاال پس از افتتاح نمایشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کاال از سالن میباشد .در این راستا کلیه غرفهداران در صورت فروش محصوالت خود،
موظف به ارائه فاکتور مهر و امضا شده با سربرگ به خریداران میباشند.
 )6-7مسئولیت حفظ اموال و نگهداری کاالها از هنگام ورود کاالها تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده مشارکتکنندگان
و پس از پایان ساعت کار و پلمپ سالنها به عهده شرکت نمایشگاهها میباشد.
مهر و امضا:

 4از 9

شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

بند هشتم) شرایط و تعرفههای واگذاری کارت شناسایی و کارت بازدید متخصصین:
 )1-8برای ورود مشارکتکنندگان و کارکنان غرفهها به محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه کارتهای مخصوصی صادر و بهطور رایگان به
آنان واگذار میشود .تعداد کارتهای مزبور بر اساس متراژ هر غرفه صادر خواهد شد و صدور کارت شناسایی بیش از موارد ذکرشده مقدور نخواهد بود.
 )2-8کارتهای شناسایی یك ساعت پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده امور فرهنگی و ارتباطات شرکت نمایشگاهها تحویل غرفهداران محترم میگردد.
 )3-8غرفهداران محترم الزم است جهت تائید کارتهای دعوت ویژه متخصصین ،ضمن هماهنگی قبلی ،به یكی از دفاتر ستاد برگزاری مراجعه نموده و مجوز الزم را
دریافت نمایند.
 )4-8توزیع کارتهای شناسایی غرفهداران بر اساس متراژ غرفه و به شرح زیر میباشد:
کارت شناسایی غرفهدار
از  18تا  24مترمربع
از  24تا  36مترمربع
از  36تا  48مترمربع
از  48تا  60مترمربع
از  60مترمربع به باال

 3کارت
 4کارت
 5کارت
 6کارت
 10کارت

بند نهم) قوانین مربوط به عرضه و نمایش کاال در نمایشگاه:
 )1-9مشارکتکنندگان میتوانند طرز کار ماشینآالت و تجهیزات خود را جهت بازدیدکنندگان به نمایش گذارند .لذا رعایت کلیه نكات ایمنی و اقدامات احتیاطی در این
مورد توسط شرکتکننده ضروری است و شرکت نمایشگاهها هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث یا خسارات احتمالی را به عهده نمیگیرد.
 )2-9غرفهداران مجاز به ارائه کاال و خدمات خارج از چهارچوب فعالیتهای خود و همچنین موضوع نمایشگاه نمیباشند.

مهر و امضا:

 5از 9

شماره نامه................. :
/...../.....

تاریخ:
1397

پیوست..................... :
شماره صفحه:

فرم درخواست خدمات نمایشگاهی
با توجه به لزوم ساماندهی و یكپارچهسازی خدمات موردنیاز مشارکتکنندگان در نمایشگاهها ،لطفاً درخواست خدمات موردنیاز خود را از طریق تكمیل فرم زیر اعالم
نمایید .بدیهی است گروه کارشناسی پس از بررسی و هماهنگی در مورد جزئیات ،مبالغ خدمات مورد درخواست را به اطالع مشارکتکننده رسانده و پس از تائید ،قرارداد
خدمات منعقد خواهد شد.
مشخصات درخواستکننده
نام شرکت:

شماره ثابت نماینده:

ایمیل نماینده:

نام نماینده شرکت:

شماره همراه نماینده:

تاریخ امضا و ارسال فرم:

تأمین نیروی انسانی (تعداد افراد موردنیاز از هر عنوان مشخص گردد)
مترجم
خانم

آقا

ساختوساز

⃝

نظافت داخل غرفه
خانم

راهنمای داخل غرفه
آقا
خانم

پذیرایی داخل غرفه
آقا
خانم

آقا

نگهبان و محافظ (آقا)

غرفهسازی (نوع غرفهسازی موردنیاز مشخص گردد)
سازه ماکسیما

⃝

لوله پروداکت

⃝

اسپیسفریم

کفسازی

⃝

طراحی گرافیكی

⃝

⃝

تجهیزات اضافی غرفه (تعداد موردنیاز از هر عنوان مشخص گردد)
میز
شیشهای
خرچنگی
پذیرایی

مبل
اطالعات
(کانتر)

دسته چرم
1نفره 2نفره

دسته استیل
1نفره 2نفره

صندلی
اطالعات
تاشو
(کانتر)

تلویزیون LCD

 42اینچ

یخچال

 50اینچ

آبسردکن

پروژکتور
LED

چایساز

گلآرایی (تعداد موردنیاز از هر عنوان مشخص گردد)
سبد گل
متوسط

کوچك

بزرگ

تاج گل
یك و نیم متری

یك متری

گلدان
دو متری

درختچه

گل فصلی

میتینگ روم (زمان موردنیاز برای هر عنوان به همراه تعداد دفعات مشخص گردد)
اتاق جلسات
روز دوم

روز اول
صبح

عصر

صبح

روز سوم
عصر

صبح

کارگاه آموزشی
روز دوم
عصر
صبح

روز اول
عصر

عصر

صبح

روز سوم
عصر

صبح

تبلیغات
اسپانسری
طالیی

نقرهای

برنز

تبلیغات محیطی
بیرون سالنهای
داخل سالنهای
نمایشگاه
نمایشگاه

صدای نمایشگاه
هر ساعت
دو مرتبه تكرار

هر ساعت
چهار مرتبه تكرار

مهر و امضا:

کتاب ویژه نمایشگاه
صفحات ویژه

صفحات معمولی

 6از 9

شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

امور گمرکـى
مشارکتکنندگان محترم میتوانند در صورت نیاز به ورود کاال از خارج کشور جهت نمایش در اولین نمایشگاه بینالمللی هنر صنعت مد و لباس اصفهان ()ModEx
مدارك زیر را جهت اخذ تأییدیه مشارکت به ستاد برگزاری ارسال نمایند.
مدارك موردنیاز جهت ورود موقت یا ترانزیت کاال:
-

ارائه درخواست کتبى متقاضى به ستاد برگزاری و خطاب به شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان در کاغذ سربرگدار ممهور به مهر و امضاء
مدیرعامل شرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال ،شماره و تاریخ فاکتور ،شماره و تاریخ بارنامه ،ارزش کاال ،قید نام شرکت فرستنده ،نام گمرك موردنظر و
عنوان نمایشگاه.

-

ارائه تصویر بارنامه کاال بهصورت خوانا.

-

ارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهاى مربوط به کاالهاى نمایشگاهى موردنظر به زبان انگلیسى که داراى شماره ،تاریخ ،ممهور به مهر و امضاء و تایپشده باشد.
تبصره یك :صدور تأییدیه مشارکت پس از پایان نمایشگاهها مقدور نخواهد بود.
تبصره دو :به دلیل عدم امكان احراز هویت و ارائه تعهدات و سپردههاى مالى توسط مشارکتکنندگان خارجى به گمرکات ،صدور تأییدیه مشارکت به افراد
غیرمقیم در ایران امكانپذیر نخواهد بود .لذا بدین منظور از شرکتهاى حملونقل بینالمللى مىتوان بهعنوان نماینده جهت اقدامات قانونى استفاده نمود.

مدارك موردنیاز جهت اخذ مجوز ترخیص قطعى:
-

ارائه درخواست کتبى متقاضى به ستاد برگزاری و خطاب به شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان در کاغذ سربرگدار ممهور به مهر و امضاء
مدیرعامل شرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال ،شماره و تاریخ فاکتور ،شماره و تاریخ بارنامه ،ارزش کاال ،قید نام شرکت فرستنده ،نام گمرك موردنظر و
عنوان نمایشگاه.

-

معرفى نماینده تاماالختیار جهت انجام مراحل ادارى و اخذ مجوزهاى مربوطه.

-

ارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهاى مربوط به کاالهاى نمایشگاهى موردنظر به زبان انگلیسى که داراى شماره ،تاریخ ،ممهور به مهر و امضاء و تایپشده باشد.

-

ارائه تصویر نامه تأییدیه مشارکت در نمایشگاه.

-

ارائه اصل و تصویر قبض انبار پشتنویسى شده.

-

ارائه تصویر پروانه ورود موقت.

-

ارائه تصویر بارنامه.

-

ارائه تصویر گواهى مبداء.

-

ارائه کاتالوگ کاالى مورد درخواست.

مهر و امضا:

 7از 9

شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

نمونه درخواست تائید مشارکت به گمرك

شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان
مدیرعامل محترم
سالمعلیكم
احتراماً با عنایت به مشارکت شرکت  ...............................................................................................در اولین نمایشگاه بینالمللى هنر صنعت مد و لباس اصفهان (،)ModEx
در نظر است کاالهاى فاکتور شماره  ...............................................مورخ  ...............................................و بارنامه  ...............................................شماره از گمرك ترخیص
موقت شود .لذا خواهشمند است دستور فرمایید تأییدیه مشارکت این شرکت در نمایشگاه مذکور را به گمرك  ...............................................اعالم تا نسبت به اقدامات
قانونى آن توسط نماینده این شرکت آقاى/خانم  ...............................................ادامه مراحل صورت پذیرد.
نام و نام خانوادگی:
امضا و مهر شرکت:

مستندات موردنیاز:
 -1تصویر فاکتور با درج شماره ،تاریخ ،مهر و امضاء معتبر
 -2تصویر بارنامه
 -3درخواست به شرح فوقالذکر تایپشده بر روى سربرگ شرکت متقاضى
 -4ثبت درخواست در دبیرخانه شرکت

مهر و امضا:

 8از 9

شماره نامه................. :
تاریخ:

/...../.....

1397
پیوست..................... :
شماره صفحه:

نمونه فرم صدور مجوز ترخیص قطعى کاالى نمایشگاهى

شرکت نمایشگاههاى بینالمللى استان اصفهان
مدیرعامل محترم
سالمعلیكم
احتراماً شرکت  ...............................................................................................کاالى موضوع بارنامه شماره  ،...............................................مورخ  ،.......................................و
فاکتور /فاکتورهاى شماره  ،..............................................مورخ  ،...................................به ارزش  ،...................................و قبض انبار شماره ،...............................................
مورخ  ،....................................را از شرکت  ..............................................................که در بخش ارزى اولین نمایشگاه بینالمللى هنر صنعت مد و لباس اصفهان ()ModEx
مشارکت داشته است را خریدارى نموده است.
لذا خواهشمنداست دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ترخیص قطعى کاالى مذکور به گمرك  ........................................................اقدامات الزم به عملآورند.
ضمناً آقاى/خانم  .........................................................جهت انجام تشریفات ادارى و گمرکى معرفى مىگردد.
نام و نام خانوادگی:
امضا و مهر شرکت:

مستندات موردنیاز:
 -1تصویر نامه مشارکتکننده.
 -2تصویر تایپشده فاکتور کاال که داراى شماره ،تاریخ ،مهر و امضاء باشد.
 -3تصویر قبض انبار پشتنویسى شده (شرکتهاى حملونقل بینالمللى) – پاسخنامه (براى اشخاص)
 -4تصویر پروانه ورود موقت
 -5تصویر بارنامه کاال
 -6تصویر گواهى مبدأ
 -7کاتالوگ کاال

مهر و امضا:

 9از 9

