انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

سومین جشنواره و نمایشگاه ملی

 4الی  6خرداد ماه 1400

فوالد ایران )(N.I.S.F

تهران ،هتل المپیک

Iranian Steel Producers Association

)ثبت نام نمایشگاه(
نام شرکت  ....................................................زمینه فعالیت .........................................................................شماره ثبت.............................................
شناسه ملی..............................................................................کد اقتصادی 12رقمی .................................................................................................
نشانی دفتر مرکزی........................................................................... .........................................................................................................................
کدپستی .......................................................................تلفن .............................................................فاکس.............................................................
پست الکترونیک ...............................................................................وب سایت.......................................................................................................
نام مدیرعامل ....................................................................................تلفن همراه.......................................................................................................
نام مسئول غرفه.................................................................................تلفن همراه.......................................................................................................
مفاد قرارداد:

 -1غرفه در سالن سرپوشیده و با تجهیزات پیش ساخته (حداقل  12مترمربع)
-

تجهیزات شامل :پانل های اطراف ،موکت ،یک عدد پریز ،روشنایی ،دو عدد میز و چهار عدد صندلی و کتیبه با نوشته می باشد.

-

هر  6متر مربع همراه با یک وعده پذیرایی روزانه ،کارت غرفه داران و پارکینگ می باشد.

-

هزینه هر متر مربع  7.000.000ریال می باشد.

 -2غرفه در سالن سرپوشیده و بدون تجهیزات پیش ساخته بند( )1به صورت غرفه خودساز

 هر  6متر مربع همراه با یک وعده پذیرایی روزانه ،کارت غرفه داران و پارکینگ می باشد غرفه ساز ملزم به رعایت الزامات غرفه سازی در دستورالعمل های مربوطه می باشد. هزینه هر متر مربع  6.700.000ریال می باشد.هزینه( ..........................مترمربع) غرفه درخواستی (با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده) معادل  .............................................ریال طی حواله
شماره/چک شماره...........................................مورخ ...............به عهده بانک  ...................در وجه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران باکد
اقتصادی ( )411131741593به شماره حساب ( ) 3498100111235241شبای

IR510570034981011123523524101

بانک پاسارگاد شعبه پارک ساعی ضمیمه فرم ثبت نام می باشد.
توضیحات:
-

شرکت کنندگانی که متراژ غرفه آنان کمتر از  12مترمربع می باشد ،مجاز به ساخت غرفه به صورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز
نمودن سردرب غرفه ،کف سازی یا تغییر کف غرفه و ...نبوده و ملزم به انتخاب "بند  1فرم ثبت نام شماره یک" و استفاده از سیستم پیش ساخته
نمایشگاه می باشند.

-

کلیه شرکت کنندگانی که"بند "2فرم ثبت نام را انتخاب می نمایند(غرفه خودساز) و یا در داخل غرفه ،سازه و یا تزئینات ویژه استفاده می نمایند،
ملزم به ارائه نقشه های اجرائی و طی مراحل اداری مندرج در دستورالعمل نمایشگاهی و تعهد غرفه سازی ،جمع آوری و تخلیه و ارائه فرم تعهد
جهت اخذ مجوز ساخت می باشند.
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-

چنانچه اجرای غرفه سازی با اخذ تائید از ستاد برگزاری به صورت دو طبقه انجام گیرد ،شرکت کننده ملزم به هماهنگی قبلی با ستاد برگزاری و
پرداخت هزینه متراژ تحت پوشش طبقه دوم براساس تعرفه" بند 2فرم ثبت نام" می باشد.

-

وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

-

تحویل غرفه ها به شرکت کنندگان "بند 24،"1ساعت وبه غرفه های شرکت کنندگان "بند 48،"2ساعت قبل از برگزاری نمایشگاه تحویل داده می شود.

-

روز تخلیه غرفه و تحویل سالن ،جمعه مورخ  1400/03/07می باشد.
لیست اسامی در غرفه داران ( به ازای هر  6متر مربع یک نفر)
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اطالعات پایه جهت مستندسازی در جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

Company:
Activity:
Address:

اینجانب ..................................................................نماینده شرکت................................................................ضمن تائید موارد فوق و اطالع کامل و
پذیرش فایل پیوست و مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی نمایشگاه نسبت به ثبت نام در نمایشگاه ملی فوالد ایران اقدام می نمایم.

مهر و امضاء :

تاریخ :
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