پروفایل
عنوان نمایشگاه

توانمندیهای صادراتی صنایع کوچک ومتوسط

مجری

شرکت میثاق فریوران
سازمان صنایع کوچک وشرکت شهرکهای صنعتی ایران
سازمانهای صنعت ،معدن ،تجارت کشور

با همکاری

اتاق های بازرگانی کشور
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
و انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه بین المللی ایران

مکان برگزاری

مرکز نمایشگاههای بین المللی ایران (تهران)

زمان برگزاری

 7لغایت  01اسفند

ساعت بازدید

 01الی07

زمان تحویل غرفه

 5اسفند

افتتاحیه

 7اسفند

اختتامیه

 01اسفند

جمع آوری غرفه

 00اسفند

حداقل متراژ

01متر مربع

صنعت راه وساختمان  ،موادومصالح کانی های فلزی وغیر فلزی و ماشین آلات وتجهیزات وابسته
مواد وصنایع غذایی وکشاورزی ،صنعت دام وطیور  ،صنایع چاپ وبسته بندی و ماشین آلات
وتجهیزات وابسته
پزشکی وپیراپزشکی و آزمایشگاهی ،دارویی وبهداشتی شوینده و ماشین آلات وتجهیزات وابسته

گروه کالایی

صنعت برق والکترونیک  ،صنعت مخابرات ایمنی،خودرو سازی شیمیایی وپتروشیمی ،پلاستیک
ولاستیک
صنایع نساجی  ،موکت  ،کف پوش و فرش و ماشین آلات وتجهیزات وابسته
صنعت حمل نقل وبازرگانی  ،صنایع کشتیرانی
صنایع لوازم خانگی ،-صنایع چوب  ،تجهیزات ولوازم ورزشی صنایع تجهیزات وابسته

اجاره غرفه متر مربع

حق انتفاع ازفضای نمایشگاه هرمتر مربع ( 1/656/000ریال)
حق انتفاع ازفضای باز نمایشگاه هرمتر مربع( 828/ 000ریال)
خدمات الزامی هرمترمربع (888 /000ریال)
نمایشگاه مجازی برای هرشرکت( 4/250/000ریال)
سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار هرمتر مربع( 680/ 000ریال)
غرفه سازی سفارشی توافقی
هزینه یک غرفه  12متری با سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار
78/068/000ریال=12*)1/656/000 + 888/000+ 680/000 ( +4/250/000

شماره های تماس

021-88205480 , 021-88888524 , 01144157851 , 00111880574 ,
00010428872 ,00010428874 , 00010428876

فرم ثبت نام
نام کامل شرکت به فارسی
نام کامل شرکت به انگلیسی

نوع شرکت
نام برند به فارسی
نام برند به انگلیسی

کد اقتصادی شرکت
شناسه ملی شرکت
وبسایت شرکت
ایمیل شرکت
کد شهر وتلفن شرکت
شماره فکس شرکت
آدرس شرکت به فارسی
آدرس شرکت به انگلیسی
نام ونام خانوادگی مدیر عامل شرکت به فارسی
نام ونام خانوادگی مدیر عامل شرکت به انگلیسی

ایمیل مدیر عامل شرکت
نام ونام خانوادگی نماینده شرکت
شماره موبایل نماینده شرکت
ایمیل نماینده شرکت
غرفه مورد نیاز داخل سالن (متر مربع)
غرفه مورد نیاز فضای باز (متر مربع)

گروه کالایی
کشورهای هدف صادراتی آن شرکت  :ترکمنستان
ارمنستان

آذربایجان

افغانستان

روسیه

عراق

ترکیه

ازبکستان
عمان

تاجیکستان
کویت

قطر

قزاقستان
پاکستان

قرقیزستان
گرجستان

هزینه اجاره غرفه

ردیف

شرح

1

حق انتفاع ازفضای نمایشگاه هرمتر مربع

( 1/656/000ریال)

2

حق انتفاع ازفضای باز نمایشگاه هرمتر مربع

( 828/000ریال)

3

خدمات الزامی هرمترمربع

( 888/000ریال)

4

نمایشگاه مجازی برای هرشرکت

( 4/250/000ریال)

5

سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار هرمتر مربع

( 680/000ریال)

6

غرفه سازی سفارشی

توافقی

مبلغ

هزینه یک غرفه  12متری با سیستم غرفه بندی پیش ساخته مدولار
( 38/068/000ریال)

8
12*)1/656/000 + 888/000+ 680/000 ( + 4/250/000

قیمت های فوق بر اساس تعرفه مصوب شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران محاسبه گردیده است .

شرايط و تعرفه های واگذاری كارت شناسايي و كارت پاركينگ

-

تعداد كارتهاي شناسائي و پاركينگ براساس متراژ غرفه تعيين و تحويل داده ميشود
محل پاركينگ اتومبيلها براساس كارتهاي پاركينگ صادره از سوي شركت سهامي نمايشگاه ها معين ميگردد .
كارت هاي پاركينگ صادره جهت استفاده در روزهاي برگزاري نمايشگاه صادر و توقف در پاركينگ تعيين شده ميباشد .
كارت هاي پاركينگ صادره جهت شركت كنندگان صرفاً براي استفاده يك خودرو ميباشد و درج شماره خودرو مورد نظر بر روي آن الزامي
است .
در ايام آماده سازي سالن ها ،روزهاي برگزاري و ايام جمع آوري و خروج كالا  ،ورود و تردد خودروي سواري و هرگونه وسيله نقليه در
محوطه نمايشگاه اكيدأ ممنوع ميباشد و حمل وسائل بايد توسط خودروهاي حمل بار انجام گيرد و پس از تخليه بار يا بارگيري نسبت به
خروج سريع خودرو به بيرون از محوطه نمايشگ اه اقدام گردد؛ در غير اين صورت خودرو با ليفتراكت به خارج از محوطه نمايشگاه منتقل
ميشود .
با توجه به عكس دار بودن كارت هاي شناسائي ،جهت صدور كارت شناسائي حداكثر يكهفته قبل از برگزاري نمايشگاه صادر خواهد شد
وبراي هر نفر يك قطعه عكس در ابعاد  3*4اسكن شده با درج نام ،نام خانوادگي و نام شركت  ،به صورت فايل  JPGو زيپ شده به آدرس
ايميل  misagh.farivaran@gmail.comارسال گردد .
با توجه به مقررات و دستورالعمل شركت سهامي نمايشگاهها ،استفاده از كارت شناسائي در طي برگزاري نمايشگاه الزامي است و قابل
واگذاري به غير نميباشد .

-

ارسال كپي پاسپورت جهت صدور كارت شناسائي برای مهمانان خارجي به ستاد برگزاری الزامي است .

-

-

-

تعداد كارت شناسائي تحويلي به هر غرفه براساس متراژ
متراژ غرفه در سالن

تعداد كارت

تعداد كارت

متراژ فضای باز

تا21متر مربع

1عدد

05تا255متر مربع

1عدد

21تا  14متر مربع

3عدد

255تا355متر مربع

3عدد

14تا 05متر مربع

4عدد

355تا055متر مربع

4عدد

05تا255متر مربع

6عدد

055تا055متر مربع

6عدد

255تا205متر مربع

0عدد

055تا2155متر مربع

0عدد

205تا355متر مربع

25عدد

2155تا2055متر مربع

25عدد

355تا055متر مربع

21عدد

2055تا1555متر مربع

21عدد

تعداد كارت پاركینگ تحويلي به هر غرفه بر اساس متراژ
متراژ غرفه در سالن

تعداد کارت

متراژ فضای باز

تعداد کارت

 21متر مربع
21تا 05متر مربع
05متر مربع به باال

2عدد
1عدد
0عدد

05متر مربع
255-05متر مربع
255متر مربع به باال

2عدد
1عدد
0عدد

تعهد و دستورالعمل اجرائي امور حفاظتي وامنيتي
دستورالعمل مديريت حراست شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ا كه در  21بند تنظيم گرديده است ،به
منظور رعايت قوانين و مقررات به حضورتان ايفاد مي گردد
 - 1پوشش خانم ها تحت هر عنوان(غرفه دار و متصدي) مي بايست شامل  :مقنعه و مانتوي كاملا اداري و متحدالشکل
و با رعايت شرع و عرف اسلا مي باشد؛ لذا استفاده از مانتوهاي كوتاه ،چسبان و بدن نما ،شال و روسري و همچنين
آرايش هاي خارج از عرف اكيداً ممنوع مي باشد .
 - 2حضور غرفه داران مرد با پوشش هاي نامناسب كه به انحاء مختلف اعم از لباس و مدل موهايي كه مبين اشاعه
خلاف شئونات اسلامي باشد ،ممنوع است.
 - 3استفاده از فيلم ها و  CDهاي تبليغاتي و سيستم صوتي با تأييد روابط عمومي و ستاد حراست قابل پخش بوده و
صداي آن بايد محدود به داخل غرفه باشد .
 - 4نصب هرگونه تجهيزات يا وسايل تبليغاتي بايد با هماهنگي مسئولين ذيربط بوده و در صورت ايجاد مزاحمت براي
ساير غرفه داران توسط ستاد حراست از ادامه فعاليت آن ممانعت به عمل خواهد آمد.
 - 5تعداد افراد حاضر در غرفه در قالب غرفه دارمي بايست مطابق با آيين نامه شركت سهامي نمايشگاه ها باشد و با
كارت شناسايي مورد تاييد ستاد حراست باشد ،لذا ميهمانان غرفه حاضر حق ايستادن پشت كانتر و جوابگويي به
بازديد كنندگان را ندارند .
 - 6انجام تبليغات اعم از پخش ، CDتراكت و بروشور تبليغاتي در محل هاي خارج از غرفه اكيداً ممنوع مي باشد .
 - 7فروش كال اهاي نمايشگاهي در ايام برگزاري نمايشگاه اكيداً ممنوع مي باشد .
 - 8ساعت شروع كار و حضور بازديدكنندگان  0،99صبح مي باشد؛ لذا غرفه داران و پرسنل قبل از فک پلمپ يعني
 0،99صبح مي بايست در محل سالن خود حضور داشته باشند.
 - 9مسئوليت حفظ و نگهداري از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالن ها به عهده مشاركت كننده مي باشد .
 - 09برگزاري هرگونه مسابقه ،قرعه كشي و يا مراسم متفرقه بدون هماهنگي حراست و روابط عمومي ممنوع است.
 - 00غرفه داران موظفند در ساعات پاياني كار نمايشگاه و قبل از خروج بازديدكنندگان غرفه خود را ترک ننموده و حداقل
تا زمان پلمپ سالن ،يکي از آنان داخل غرفه حضور داشته باشد.
 - 01حفاظت و مراقبت از اموال شخصي از قبيل  :دوربين فيلم برداري و عکاسي ،ويدئو ،لپ تاپ ،تلفن همراه ،وجه نقد،
اسناد و مدارک ،كيف دستي و  ...در ساعات كار نمايشگاه بر عهد ه خود افراد بوده و مي بايست از قرار دادن آن در
كانترها جدا خودداري نمايند
 - 01در زمان ساخت و ساز و شب چيدمان تا زمان بسته شدن درب سالن حتما يک نفر از افراد غرفه جهت محافظت و
نگهداري از اموال مي بايست داخل غرفه حضور داشته باشد..
 - 01در صورت بروز هر گونه حادثه از قبيل  :سرقت و مزاحمت افراد ،آتش سوزي ،درگيري و  ...مراتب را سريعاً به مدير
سالن يا پرسنل ناجا و انتظامات مستقر در سالن اطلاع دهيد.

 - 01هنگام باز نمودن درب ها در بدو ورود به غرفه در صورت رويت هر گونه سرقت ،شکستگي و  ...در اولين فرصت و قبل
از ورود بازديدكنندگان (بين ساعت  0،99الي )0،19مراتب را به صورت گزارش كتبي به مدير سالن و نيروي حفاظت
فيزيکي اطلاع دهيد..
 - 01نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل  :هيتر ،سيگار ،مخزن گاز ،شمع و چراغ ها و ابزار آتش افروز در
داخل غرفه اكيداً ممنوع مي باشد.
 - 01از خريد غذا از ويزيتورهاي فاقد كارت شناسايي و غيرمجاز به دليل مسايل بهداشتي و مالحظات امنيتي جداً خودداري
گردد ودر صورت نياز به تهيه غذا از بيرون مجموعه مي بايست با درخواست كتبي و تاييد مجري و مديريت هاي ذيربط
انجام گيرد.
 - 00در ايام ساخت و ساز ؛ بازديد و تخريب غرفه ها ورود هرگونه خودروي سواري به مجموعه ممنوع بوده و در ايام مذكور
تنها خودروهاي باربري اجازه فعاليت را دارند ضمنا در صورت توقف بي مورد،خودرو با ليفتراک به بيرون منتقل مي گردد .
 -19خروج هر گونه كالا به غير از موارد مندرج مستلزم ارائه برگه خروج كالا مي باشد.
 - 00چنانچه غرفه مربوطه در فضاي باز قرار دارد ،حفظ و حراست آن در طول شبانه روز به عهده مشاركت كننده مي
باشد؛ لذا از نخستين روز برپايي نمايشگاه نسبت به هماهنگي با پيمانکار مربوطه و استقرار نگهبان شب اقدام نماييد.
 - 19از همراه داشتن وسايل ممنوعه از قبيل  :اسلحه ،بيسيم ،واكي تاكي ،دستبند و  ...اكيد ًا خودداري نماييد .
 - 10غرفه داران مي بايست از انجام هر گونه تشنج و جوسازي كه موجبات بي نظمي در محيط نمايشگاه بين المللي شود،
پرهيز نمايد؛ در غير اينصورت حراست مجموعه مجاز به تعطيلي غرفه خاطي بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضايي
و انتظامي را از خود سلب مي نمايد . -در پايان از حضور و مساعي آن شركت محترم در برپايي هر چه با شکوه تر نمايشگاه
ياد شده كه موجبات شکوفايي صادرات غيرنفتي و خودكفائي ملي در بازارهاي جهاني را به دنبال داشته باشد ،بديهي است
با عنايت به مطالب فوق الذكر وتعهدي كه در ذيل اين مطالب از شما اخذ مي شود در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات
توسط آن غرفه ،حراست مجموعه نسبت به قط ع برق و تعطيلي غرفه اقدام خواهد كرد و مسئوليت آن به عهده جنابعالي
مي باشد .

نام و نام خانوادگي :
شماره غرفه :

نماينده تام الاختيار شركت :

شماره سالن :

سمت :

پس از مطالعه دستورالعمل اجرايي امور حفاظتي و امنيتي متعهد مي شوم نسبت به رعايت دقيق موارد ذكر

شده در طول ايام برگزاري نمايشگاه اقدام نمايم ،در غير اين صورت طبق مقررات شركت سهامي نمايشگاه ها اقدام خواهد گرديد .
مهر و امضا

.

تعهد غرفه سازی ،جمع آوری و تخليه
اين تعهد ويژه مشارکت کنندگاني است که هنگام ثبت نام گزينه "غرفه سازی ويژه" را انتخاب نموده و يا در نظر
دارند در داخل غرفه سالن/فضای باز از سازه و يا تزئينات ويژه استفاده نمايند

.اينجانب .............................................سمت........................................نماينده تام الاختيارشركت.............................................................مشاركت كنننده
در نمايشگاه تخصصی برندهای ملی ايران ،ضمن پذيرش كليه مقررات ،ق وانين و دستورالعمل های اجرائی شركت سهامی نمايشگاه ها در
خصوص غرفه سازی و پذيرش و اطلاع از كليه موارد مندرج در دستورالعمل و تعهد غرفه سازی ،جمع آوری و تخليه و بخشنامه الزمات
اجرايی برق اين دفترچه به انضمام جداول تعيين خسارات تخلف از مقررات اين دفترچه متعهد ميگردم تا نسبت به ارائه مفاد » دستورالعمل
و تعهد غرفه سازی ،جمع آوری و تخليه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع« به پيمانكار/مسئول غرفه سازی -منتخب از ليست تصويب
شده توسط شركت سهامی نمايشگاه ها اقدام نموده و از ايشان در قبال اجرای صحيح مفاد اين دستورالعمل و انجام عمليات غرفه سازی
براساس دستورالعمل های جاری شركت سهامی نمايشگاه ها و پايان به موقع عمليات ساخت غرفه تعهدات لازم را اخذ نموده و تأييد مينمايم
در صورت عدم رعايت برنامه زمانبندی و هرگونه تخطی از مقررات ،قوانين و دستورالعمل های شركت سهامی نمايشگاه ها در خصوص غرفه
سازی توسط پيمانكار/مسئول غرفه سازی اين شركت ،ضمن اينكه برگزاركننده مجاز به تعطيل كار غرفه ميباشد ،حق برداشت كل يا بخشی
از مبلغ سپرده تضمين حسن انجام كار و جمعآوری بابت تخلفات و خسارات وارده را خواهد داشت .
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