مدیریت محترم
با سالم و احترام؛
صنعت هتلداری به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی جذب و توسعه توریسم و گردشگری ،نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی ایفا نموده که
با افزایش ارز آوری و اشتغال زایی از آن به عنوان صنعت مولد سرمایه یاد میشود.با توجه به همین شاخصهای مهم هر ساله نمایشگاههای تجاری
صنعت هتلداری در سطح جهان برگزار میشود.
یکی از نمایشگاههای مطرح این شاخه که توانسته نظر مساعد مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیر در کشور فراهم آورد،
نمایشگاه صنعت هتلداری مشهد می باشد که در قلب مراکز اقامتی ایران میزبان فعالین این صنعت در سال جاری خواهد بود .این نمایشگاه با رویکرد
کامال تخصصی در دو بخش تجهیزات و خدمات هتل و طراحی و ساخت هتل جهت برگزاری باشکوه برنامهریزی شده است.
شانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی تجهیزات هتلداری ،رستوران ،کافیشاپ و خدمات وابسته و طراحی ،مهندسی و ساخت
هتل تحت برند  IRAN HOTEL SHOWدر تاریخ  27الی  30آذرماه در مرکز نمایشگاه بینالمللی مشهد توسط شرکت برساز
رویداد پارس برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه با توجه به پتانسیلهای باالی شهر مشهد به عنوان مهمترین قطب گردشگری مذهبی کشور و نیز دومین شهر مذهبی جهان و همچنین
داشتن زیرساختهای الزم با هدف تبدیل و مطرح شدن به عنوان بزرگترین و با اهمیتترین نمایشگاه هتلداری در سطح منطقه برنامهریزی شده تا
زمینه صادرات خدمات هتلی و همچنین افزایش سرمایهگذاریهای خارجی بیش از پیش فراهم گردد.
❖ چرا نمایشگاه مشهد؟

❖ برنامههای نمایشگاه در سال :98

 -1بزرگترین قطب زیارتی کشور

 -1اطالعرسانی نمایشگاه در سطح کشور از طریق سازمانهای متولی،

 -2دومین شهر مذهبی جهان

اتحادیهها ،اصناف ،اتاقهای بازرگانی و انجمنهای حوزهی صنعت

 -3میزبانی از  ۲۸میلیون زائر از سراسر ایران و جهان در سال

هتلداری

 -4استقرار بیش از  60درصد مراکز اقامتی و هتل کشور در مشهد

 -2اطالعرسانی نمایشگاه در سطح بین المللی از طریق تیم بینالملل

 -5رتبهی اول استانداردسازی هتل ها در کشور

نمایشگاه و وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و دعوت از

 -6وجود تعداد کثیر رستوران و کافیشاپ در سطح شهر و

بازدیدکنندگان متخصص کشورهای هدف

مناطق گردشگردی طرقبه ،شاندیز و ییالقات مجاور

 -3برگزاری نشستهای تخصصی صنعت هتلداری

خواهشمند استتت در صتتورت تمایتتل بتته اختتذ رفتته و بتتت نتتام ،نستتبت بتته تکمیتتل فتترم پیوستتت اقتتدام نمتتوده و جهتتت کستتب اطالعتتات بیشتتتر بتتا
تلفن  0۲1-41074000داخلی  ۸000تماس حاصل فرمایید.
با احترام – ستاد برگزاری
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 -1فرم شماره یک :ثبت نام در نمایشگاه

" اطالعات فارسی و انگلیسی در جدول ذیل در کلیه مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شد"

نام کامل شرکت:
Company Name:
نام مدیر عامل:

Director:

اطالعات شرکت

نام برند:

Brand Name:

فعالیت /محصوالت قابل عرضه:
Field of Activity:
کد اقتصادی:

شناسه ملی:

شماره ثبت:

تلفن:

نمابر:

کد پستی:

وبسایت:

ایمیل:

آدرس:
Address:
نام و نام خانوادگی:

رابط

تلفن همراه:

تلفن ثابت:
سالن

اطالعات غرفه

فضای باز

ایمیل:
اجاره بهای هر

نوع
غرفه

مترمربع فضای خام
(ریال)

-

1،150،000

عادی

1،600،000

متراژ مورد
نیاز (مترمربع)

1،800،000

.1
.2

تجهیزات استتتاندارد نمایشتتگاهی شتتامل ستتازه ،کتیبه ستتر در  ،موکت ،پریز برق،
روشنایی استاندارد ،یک میز و دو عدد صندلی به ازای هر  18متر مربع میباشد.
تعرفههای ریالی صتترفا مربوب به شتترکتهای داخلی میباشتتد که کاالها و برندهای
داخلی را در نمایشگاه معرفی مینمایند.
خدمات نمایشتتگاهی شتتامل درال ات عات مشتتارکتکنندگان در کتا الکترونیک
نمایشتگاه ،دعوت از بازدیدکنندگان متصصت  ،برگزاری کارگاه های آموزشتی ،کارت
غرفهدار و لوح یادبود میباشد.

.4

.5
.6
.7
.8

مکان

اجاره بهای هر
متر مربع

اکتانورم

غرفههای کناری

 300،000ریال

اسپیس فریم

غرفههای جزیره
و فضای باز

 300،000ریال

فضای باز

 600،000ریال

-

-

غرفه خودساز

به جمع کل اجاره بها غرفه ،مبلغ  %9مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

.3

نوع سازه

چادر نمایشگاهی

فضای داخلی
VIP

نوع غرفهبندی و تجهیزات استاندارد نمایشگاهی:

الویت جانمایی بر اساس زمان ثبت نام و پرداخت هزینه غرفه میباشد.
تحویل غرفه در صتورت تستویه استا کامل و دارا بودن برگه تستویه استا از
ستاد برگزاری نمایشگاه امکانپذیر میباشد.
پیمانکار غرفهستتتاز موبه به رعایت دستتتتورالعمل ،قوانین و منررات نمایشتتتگاه
بینالمللی مشهد و برگزارکننده نمایشگاه و پرداخت عوارض مربوته میباشد.
واگذاری یا اجاره بصشتتی از غرفه به غیر ،ممنوع بوده و در صتتورت مشتتاهده کل
فضای غرفه پلمپ خواهد شد.

اینجانب  ...........................................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت فوق با مطالعه کامل قوانین و منررات نمایشگاه بینالمللی تجیزات
هتلداری ،رستوران ،کافیشاپ و خدمات وابسته ،تراای ،مهندسی و ساخت هتل (مندرال در وبسایت) و پذیرش آنها ،بدینوسیله متناضی
دریافت غرفه و خدمات نمایشگاهی به شرح فوق میباشم.
تاریخ:

امضا:
021-41074000

051-31519

مهر شرکت:
داخلی 8000

 09018296240مهندس قنبری  09018296246 -مهندس صبایی
021-41074000

داخلی 9

info@iranhotelshow.com

www.iranhotelshow.com

3

سالن عطار – شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات هتلداری ،رستوران ،کافیشاپ و خدمات وابسته
طراحی ،مهندسی و ساخت هتل
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