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  مدیریت محترم

 با سالم و احترام؛ 

نموده که    فا یا ی در رونق و توسعه اقتصاد ینقش مهم   ی،و گردشگر  سمیجذب و توسعه تور یاساس یهاساختری از ز ی کصنعت هتلداری به عنوان ی

  های تجاری هر ساله نمایشگاه  های مهم همین شاخصشود.با توجه به با افزایش ارز آوری و اشتغال زایی از آن به عنوان صنعت مولد سرمایه یاد می

 شود.صنعت هتلداری در سطح جهان برگزار می

کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیر در کشور فراهم آورد،  های مطرح این شاخه که توانسته نظر مساعد مشارکتیکی از نمایشگاه 

باشد که در قلب مراکز اقامتی ایران میزبان فعالین این صنعت در سال جاری خواهد بود. این نمایشگاه با رویکرد د مینمایشگاه صنعت هتلداری مشه

 ریزی شده است.  برنامه  باشکوه   جهت برگزاری هتل و طراحی و ساخت تجهیزات و خدمات هتل  در دو بخش کامال تخصصی 

طراحی، مهندسی و ساخت  و  شاپ و خدمات وابستهکافی ، تجهیزات هتلداری، رستوران المللیشانزدهمین دوره نمایشگاه بین

المللی مشهد توسط شرکت برساز آذرماه در مرکز نمایشگاه بین  30الی    27در تاریخ    IRAN HOTEL SHOW  برندتحت    هتل

 .رویداد پارس برگزار خواهد شد

و همچنین   جهان یشهر مذهب نیدوم زیکشور و ن یمذهب یقطب گردشگر نیترمهم های باالی شهر مشهد به عنوان این نمایشگاه با توجه به پتانسیل 

ریزی شده تا  ترین نمایشگاه هتلداری در سطح منطقه برنامه های الزم با هدف تبدیل و مطرح شدن به عنوان بزرگترین و با اهمیت داشتن زیرساخت

 های خارجی بیش از پیش فراهم گردد. گذاری ین افزایش سرمایهزمینه صادرات خدمات هتلی و همچن

 

 چرا نمایشگاه مشهد؟ ❖

 بزرگترین قطب زیارتی کشور -1

 دومین شهر مذهبی جهان  -2

 در سال  و جهان رانیزائر از سراسر ا ون یلیم ۲۸ از یزبانیم -3

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

 هتل ها در کشور یاول استانداردساز یرتبه  -5

شاپ در سطح شهر و  وجود تعداد کثیر رستوران و کافی -6

 مناطق گردشگردی طرقبه، شاندیز و ییالقات مجاور

 :98های نمایشگاه در سال برنامه  ❖ 

  های متولی، سازماناز طریق  کشوررسانی نمایشگاه در سطح اطالع  -1

ی صنعت  حوزه   یهابازرگانی و انجمن های  ها، اصناف، اتاقاتحادیه 

 هتلداری 

الملل  رسانی نمایشگاه در سطح بین المللی از طریق تیم بین اطالع  -2

ایران و دعوت از  جمهوری اسالمی  نمایشگاه و وزارت امور خارجه  

 بازدیدکنندگان متخصص کشورهای هدف 

 های تخصصی صنعت هتلداری برگزاری نشست  -3

 

تمایتتل بتته اختتذ  رفتته و  بتتت نتتام، نستتبت بتته تکمیتتل فتترم پیوستتت اقتتدام نمتتوده و جهتتت کستتب اطالعتتات بیشتتتر بتتا خواهشمند استتت در صتتورت 

 تماس حاصل فرمایید.  ۸000داخلی  0۲1-41074000تلفن 

 ستاد برگزاری  –با احترام 
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 " مراحل نمایشگاه استفاده خواهد شداطالعات فارسی و انگلیسی در جدول ذیل در کلیه  "فرم شماره یک: ثبت نام در نمایشگاه  -1

ت 
رک

 ش
ت

عا
ال

اط
 

 نام کامل شرکت: 

Company Name: 

 :Director نام مدیر عامل: 

 :Brand Name  : برندنام  

   فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

Field of Activity: 

 شماره ثبت:  شناسه ملی:  کد اقتصادی: 

 کد پستی: نمابر:  تلفن:

  ایمیل: وبسایت: 

   آدرس: 

Address: 

ط
راب

 

 تلفن همراه:   نام و نام خانوادگی:

  ایمیل: تلفن ثابت:

فه
غر

ت 
عا

ال
اط

 

 گرید  سالن

اجاره بهای هر  

مترمربع فضای خام  

 )ریال( 

متراژ مورد  

 نیاز )مترمربع( 

 : و تجهیزات استاندارد نمایشگاهیبندی  نوع غرفه 

 مکان  نوع سازه 
بهای هر  اجاره 

 متر مربع 

 ریال  300،000 های کناری غرفه  اکتانورم 

های جزیره  غرفه  اسپیس فریم

 ریال  300،000 فضای باز و 

 ریال   600،000 فضای باز  چادر نمایشگاهی 

 باشد. می  کنندهمشارکت سازی بر عهده  غرفه      
 

  1،150،000 عادی  فضای باز 

 فضای داخلی
  1،600،000 عادی 

VIP 1،800،000  

 گردد.اضافه می مالیات بر ارزش افزوده %9مبلغ به جمع کل اجاره بها غرفه،  .1

موکت، پریز برق،  شتتامل ستتازه، کتیبه ستتر در ،    استتتاندارد نمایشتتگاهی تجهیزات .2

 باشد.می متر مربع 18روشنایی استاندارد، یک میز و دو عدد صندلی به ازای هر 

باشتتد که کاالها و برندهای های داخلی میهای ریالی صتترفا مربوب به شتترکتتعرفه .3

 نمایند.داخلی را در نمایشگاه معرفی می

کنندگان در کتا  الکترونیک خدمات نمایشتتگاهی شتتامل درال ات عات مشتتارکت .4

 باشد.دار و لوح یادبود مینمایشگاه، دعوت از بازدیدکنندگان متخصص، کارت غرفه

 باشد.جانمایی بر اساس زمان ثبت نام و پرداخت هزینه غرفه میالویت  .5

تحویل غرفه در صتورت تستویه استا  کامل و دارا بودن برگه تستویه استا  از  .6

 باشد.پذیر میستاد برگزاری نمایشگاه امکان

ستتتاز موبه به رعایت دستتتتورالعمل، قوانین و منررات نمایشتتتگاه پیمانکار غرفه .7

 باشد.نمایشگاه و پرداخت عوارض مربوته می زارکننده و برگ مشهدالمللی بین

کل غرفه به غیر، ممنوع بوده و در صتتورت مشتتاهده بخشتتی از واگذاری یا اجاره  .8

 پلمپ خواهد شد.فضای غرفه 

 المللی تراای،قوانین و منررات نمایشگاه بیناینجانب ........................................... مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت فوق با مطالعه کامل  

)مندرال در وبسایت( و پذیرش آنها، بدینوسیله متناضی دریافت غرفه و خدمات  شاپ، رستوران و کافیهتل تجیزاتمهندسی و  ساخت،

 باشم.نمایشگاهی به شرح فوق می

 

 تاریخ:                                              امضا:                                              مهر شرکت:

 

 
 8000داخلی       021-41074000

 
09018296240   -   09018296246 

 
 9داخلی       021-41074000

 info@iranhotelshow.com 
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 ، قوانین و مقررات در ایام برگزاری نمایشگاه شرایط عمومی اخذ غرفه -2

نمایندگان  .ندینمامی یمعرف شگاهیرا در نما یداخل یباشد که کاالها و برندهامی یداخل یهاصرفا مربوب به شرکت یالیر یهاتعرفه ✓

 باشند. میی خارجی یا برندهای خارجی ملزم به پرداخت هزینه غرفه به صورت ارزی هاشرکت

 دکنندگانیدعوت از بازد، دارغرفهکارت  شگاه،ینما الکترونیکی در کتا  کنندهمشارکت ات عاتشامل درال  یشگاهینما خدمات ✓

 .باشدمی شگاهینما ادبودیمتخصص و لوح 

باشد. یم  مختاری  قبول متناض  ایدر رد    مجری نمایشگاهوجه بطور کامل دارد و    زیرزرو غرفه و وار  خیبه تار  یغرفه بستگ  یواگذار  تیاولو ✓

در صورت . دینماینم جادیا یمتناض یبرا یان چگونهی، هبدون پرداخت وجه غرفه شگاهیجهت مشارکت در نما یضمنا اع م آمادگ

  ان از دارغرفه، (2)جدول  یبندزمانشده در جدول  نییبعد از زمان تع هتلداری مشهدیشگاه صنعت نماشرکت در  یهاارسال فرم

 نخواهند شد. برخوردار و ... دارغرفهکارت  ،سر در بهی، کتشگاهینما ژهیشامل درال ات عات در کتا  و یشگاهینما امکانات و خدمات

کننده برگزار یبرا یبدون اع م قبل شگاه،ینما یجنب یهادر برنامه رییتغ ایغرفه و  ییجاو جابه شگاهیدر پ ن نما راتییاق هرگونه تغ ✓

 .باشدمیمحفوظ 

 یعموم ینظافت راهروها و فضاهاو  دارغرفهبه عهده  شگاهینما ی تول برگزار  و نظافت داخل غرفه در یداخل ناتیتزئ ،ییآراغرفه ✓

 .باشدمی عهده برگزارکنندهه ب شگاهینما

مراله تذکر  کیبوده و در صورت تخله از ضوابط پس از  شگاهینما نیبا مسئول یان موبه به همکارسازغرفهکنندگان و مشارکت ✓

 مسترد نخواهد شد. دارغرفهاز  یافتیموارد وجوه در نگونهیغرفه اقدام خواهد شد. در ا یلینسبت به تعط یکتب

. ندیغرفه خود را آماده نما  ستیبامیان محترم  دارغرفهو قبل از موعد منرر  خواهد بود    2جدول  مطابق با    ییآرازمان اتمام غرفه  نیآخر ✓

شده تنها  ادیپس از ساعات  یسازغرفهو ادامه کار  ردیپذمیرا ن یت ی مسئول چگونهیه شگاهیغرفه، نما یسازدر آماده ریدر خصوص تاخ

 باشد.می مهیجر رداختمنوب به پ 

کامل  تیرعادقینه قبل از شروع رسمی نمایشگاه در غرفه خود اضور داشته باشند.  30ان موبه هستند در ایام برگزاری دارغرفه ✓

غرفه   هیو تخل  لیزمان تحو  شگاه،ی نما  یاضور در ساعات برگزار  ،ییاز جمله استفاده از کارت شناسا  شگاهیمنررات و ضوابط ااکم بر نما

 .است یالزام

ایام در  ساعات بازدید و همچنینی سازغرفهآنها در تول مدت  بیآس ایدر منابل سرقت  زاتیکاال و تجه یافظ و نگهدار تیمسئول ✓

در   کنیل  لیتی در این خصوص نخواهد داشت.ئوبرگزارکننده هیچگونه مسان خواهد بود و  دارغرفهمستنیما بر عهده  ،  برگزاری نمایشگاه

با  یکاال دیکنندگان نباباشد. شرکتمی شگاهیعهده اراست نما غرفه بر موجود در یکاالها یافظ و نگهدار بازدید،خارال از ساعات 

افظ و . همچنین باشدمیان دارغرفهعهده  گونه کاالها تماما بر نیا یافظ و نگهدار تیو مسئول ندینما یهدارارزش را در غرفه نگ

ر عهده ب هافضوالت پرندگان و موارد مشابه در داخل و خارال از سالن ،یمانند نم زدگ ییهاب یاز آس هاکاالها و دستگاه ینگهدار

 ان خواهد بود.دارغرفه

 ی خوددار شگاهینما یبوده و از وارد نمودن هر گونه خسارت به فضا شگاهیسبز نما یباز موبه به افظ فضا یان واقع در فضادارغرفه ✓

 .خواهند نمود

به  وات لویک 3از  شیبا مصرف برق ب یهادستگاه ایمرتفع و  م،یاج ن،یسنگ یهاآالت و دستگاهنیصورت درخواست ورود ماش در ✓

الزم در   داتیمسئول اتخاذ تمه کنندهمشارکتاست    یهیبرسد. بد شگاهیروز قبل از افتتاح به ات ع نما  20  دیمراتب با  شگاه،یسالن نما

 .باشدمیآالت نیو ماش یصنعت یهاکارکرد دستگاه ایاز امل، استنرار و  یوارده ناش یاز هرگونه خسارت ااتمال یریشگیخصوص پ 

 ن یهمچن  ها. آنندینما  مهیب  لیقب   نیاز ا  یمترقبه و موارد  ریسرقت، اوادث غ   ،یسوزخود را در قبال آتش  یکاالها  دیکنندگان باشرکت ✓

 یسازآماده یدر روزها ییآرااز ساخت و ساز و غرفه یخود را در قبال اوادث ناش یو انوق ینیکارکنان ان یموبه هستند تمام
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خصوص نخواهد داشت.  نیدر ا یتیگونه مسئول چیه شگاهیذکر است نما انی. شاندینما مهیب هاغرفه هیو تخل شگاهینما یغرفه، برگزار

 .شود میتسل شگاهینما تیریبه مد ازیدر دسترس باشد و در صورت ن دیبا مهیب یضمنا گواه

و  شگاهیباز بدون مجوز از نما یهاو شعله ژنیاکس یهاشوند. تانک یدر بروف محافظ نگهدار دیقابل اشتعال با عاتیاجسام و ما هیکل ✓

 هاکاغذ کادو و پوشال ،یبندو مواد بسته  هاهمه جعبه  یسوزاز بروز آتش یریباشند. جهت جلوگمیمربوته مجاز ن یوااد آتش نشان

روبان،  رینظ ینیتزئ یهاپارچه هیکل نیشوند. همچن ینگهدار هاپشت غرفه ای زیم ریز دیخارال شده و نبا شگاهیاز سالن نما دیبا

نصب شده در غرفه  یهامناوم باشند. توجه شود که پرده قینسبت به ار ینشانآتش نیمطابق با قوان دیو مخمل با یکتان یهاپارچه

از مانع باشند و به وضوح خوانده   یدر تمام مدت عار  دیبا  یو ع ئم خروال اضطرار   قیار  یهایخروج  هیرا بپوشانند. کل  نیکه زم  دینبا

 .شوند

 هاو دستگاه  زاتیآالت، تجهن یانجام شود. هرگونه از ماش  یمنیمطابق با استاندارد و برابر با ضوابط ا  دیبا  هایچیپ   میو س یبرق  زاتیتجه ✓

 نرسانند. بیآس شگاهیامکانات نما ریو سا هاکنندگان، سازهدیمناسب مهار شوند تا به بازد یبه نحو دیکه قطعات متحرک دارند، با

 ط یرا به انجام رسانده، لذا با توجه به شرا  یالمللبینعد  در بُ  شگاهینما  یمربوته جهت انعکاس برگزار  یهایزنیو را  هاتیکننده فعالبرگزار ✓

صورت بروز  در. کنندگان وجود دارددیان و بازددارغرفهاعم از  یالمللبین یهادر برنامه راتییامکان هرگونه تغ ،یالمللبینااکم بر جو 

جاری و یا هرگونه اوادث   نیقوان  رییسوزی، تغمرال، آتش  توفان، هرال و  ل،ینشده )فورس ماژور( مانند جنگ، زلزله، س  ینیب  شیوقایع پ 

 ،زمان و مکان نمایشگاه گردد رییبرگزارکننده خارال بوده و منجر به لغو یا تغ اریاخت  طهیدیگر که از ا ینیبشیقابل پ  ریو موارد غ 

 ( اقدام خواهد شد.1با جدول شرایط عودت وجه هنگام انصراف )جدول مطابق 

که بدون مجوز وزارت  ییهاینیدر اد عرف و محدود به داخل غرفه باشد. ضمنا از پخش موس دیغرفه با غاتیو تبل یصوت ستمیس ✓

 .به عمل خواهد آمد یریارشاد باشد جلوگ

ان دیگر مجاز نیست. همچنین فیلمبرداری یا صدا برداری از جلسات، سمینارها و دارغرفهبرداری از غرفه یا کاالی و عکس فیلمبرداری ✓

شده در نمایشگاه بدون موافنت کتبی مدیریت نمایشگاه مجاز نیست. همچنین هرگونه تصویربرداری هوایی و استفاده   رویدادهای برگزار

 .باشدمیاز انواع هلی شات بدون اخذ مجوز کتبی از مدیریت نمایشگاه ممنوع 

را  یغاتیتبل ایدهد و  شیرا نما یمحصول دینبا دارغرفهمرتبط باشد.  شگاهیبا موضوع نما دیشده در غرفه با هئخدمات ارا ایمحصوالت و  ✓

 هی. کلدینمامیتجاوز  گرید یهاشرکت یاق انحصار ای تیرا یثبت شده، کپ یکه به انوق ع مت تجار دیمنتشر نما ییکاال یبرا

که مخاله و معارض با  ییعرضه کاالها ای شینما نیالزمه باشند. همچن یمجوزها ریسا ایمهر استاندارد و  ید دارایبا یشینما یکاالها

 .باشد ممنوع است یشئونات اس م

 شگاه،ینما شخوانیدر پ  یفروشخرده نیشود. همچنمیداده  لیتحو شگاهیرا به فروش برسانند که در نما یمحصوالت دیان نبادارغرفه ✓

مجاز   ونیو اشانت  هینمونه صرفا به عنوان هد یممنوع است. ارائه کاالها  داینمونه اک  یو فروش کاالها شگاهینما  یهاتبادل پول در سالن

ممنوع بوده و  د،یمزاامت نما جادیان مجاور ادارغرفه یبه هر نحو که موجب انسداد راهرو شده و برا گریو اق م د هانه نمو عیاست. توز

 باشد.میملزم به توقه آن  دارغرفه

رو راهرا در  یاق م چاپ  ایاجناس  دیان نبادارغرفه شوند. عیفنط در محدوده غرفه توز دیکاالها با و هاون یاشانت، مج ت، هاکاتالوگ ✓

همچنین  بگذارند. یشگاهیمرکز نما یهابخش گرید ایکنفرانس، سالن استراات  یهاثبت نام، اتاق  یهامحوته ی نمایشگاه، هاسالن

 ایشده  زانیاز سنه آو دینبا شگاهینما تیریاز مد یبدون کسب مجوز کتب ییتابلو چیه و باشند هیبدون پا دیبا یغاتیتبل یتابلوهاهمه 

 بسته شود. هارکیت نیب

نموده و پس  یکردن غرفه خوددار لیو تعط یآوراز جمع شگاهینما هیمراسم اختتام انیتا پا ییموبه است از هنگام بازگشا دارغرفه ✓

دادن غرفه به  لیو تحو شگاهینسبت به انتنال لوازم خود از نما یاسا  و اخذ مجوز کتب  هیضمن انجام تسو شگاهیاز اتمام مدت نما
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

اخذ غرفه  نهیهز %10مبلغ کاال، در انتنال  ریخأ هر روز ت یغرفه در مهلت منرر، به ازا هید. در صورت عدم تخلیاقدام نما هی صورت اول

 .کاالها نخواهد داشت نیاز ا یدر قبال نگهدار یتیمسئول زین شگاهیو نما دهیگرد

 ندگانینما ایان و دارغرفهبرسد.  انیساعت به پا 48اداکثر برف  دیآغاز شده و با شگاهیاز صبح روز بعد از خاتمه نما هاغرفه هیتخل ✓

 باشد.می ان  دارغرفهبعهده    هیاراست از اموال در ساعت تخل  فهیبوده و وب  شگاهینما  هیآنها موبه به اضور در محل غرفه در هنگام تخل

 

 

 وجه هنگام انصراف  شرایط عودت -3

 گرفت. خواهد صورت ذیل انصراف مندرال در جدول طیاجاره غرفه برابر شرا نهیاع م انصراف و عودت هز

 

 درصد کسر از مبلغ غرفه  انصراف زمان 

 %30 روز تا افتتاایه نمایشگاه   90بیش از  

 %50 روز تا افتتاایه نمایشگاه   50بیش از  

 %70 روز تا افتتاایه نمایشگاه   40بیش از  

 %100 روز تا افتتاایه نمایشگاه   40کمتر از  
 شرایط عودت وجه هنگام انصراف – 1جدول 

 

 

 رسانی های اطالع کانال -4

ی ارتباتی نمایشگاه صنعت هاگردد. آدرس سایت، ایمیل و کانالرسانی میات عی صادره از ستاد اجرایی از تریق کانال تلگرامی هاات عیه

 به شرح ذیل می باشد. هتلداری مشهد

 
www.iranhotelshow.com 

 
info@iranhotelshow.com 

 
@iHotelShow 

 
@iHotelShow 
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 بندی برگزاری نمایشگاهزمان -5

 را نشان می دهد. 1398 هتلداری مشهدالمللی صنعت بیندوره نمایشگاه شانزدهمین بندی برگزاری برنامه زمان 2جدول 

 مالحظات  تاریخ  عنوان  ردیف

 جهت دعوت از مهمانان   نیدعوت از متخصص  ژهیو  یهاکارت  افتدری 01/09/1398 کننده  دیکارت بازد 1

 بوته ی مرهاو ارسال فرم   1398  هتلداری مشهدآخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه صنعت   10/09/1398 ثبت نام در نمایشگاه  2

 10/09/1398 ثبت ات عات شرکت  3
برای درال در   www.iranhotelshow.comآخرین مهلت ثبت ات عات شرکت در سایت 

 و ...  دارغرفهکتا ، کتیبه، صدور کارت  

 11/09/1398 زات یانشعابات و تجه 4
  زات یانبار در غرفه و تجه یساخت فضا  ،آ انشعابات برق سه فاز، یمهلت تناضا نخریآ

 ی شگاهینما

 23/09/1398 ی سازغرفه   شروع عملیات 5
  فتراکیو ل لیبه جرثن ازیکه ن ینیآالت سنگن یماشو  االو ورود ک یسازغرفه  اتی شروع عمل

 . دندار

6 
ورود    ی وساز غرفهاتمام  

 کاال  
25/09/1398 

  16:00اداکثر تا ساعت    یساز غرفه اتمام کار  

 سبک و امل با جک پالت   یهاورود کاال 

 شگاه یاستاندارد نما  یهاغرفه  لیتحو

7 
غرفه    لیورود کاال و تحو

 استاندارد 
26/09/1398 

  سبک و امل با جک پالت  یهاورود کاال 

 ان دارغرفهکارت    لیتحو

8 
و روز اول    هیافتتاا

 شگاه ینما
27/09/1398 

  اندارغرفهکارت    لیتحو

 15:30ان از ساعت  دارغرفهورود  

 16س ساعت  أر  هاسالن   باز شدن

 شگاه یکنندگان به نمادیو بازد  نیلؤورود منامات و مس،  شگاهینما  هیافتتاا

 28/09/1398 شگاه یروز دوم نما 9
 15:30ان از ساعت  دارغرفهورود  

 شگاه یو فعاالن صنعت از نما  نیمتخصص  دیبازد،  16س ساعت  أرها  سالن باز شدن  

 29/09/1398 شگاه ینما  سومروز   10
 15:30داران از ساعت  ورود غرفه

 شگاه یو فعاالن صنعت از نما  نیمتخصص  دیبازد،  16س ساعت  أرها  سالن باز شدن  

 30/09/1398 شگاه یروز چهارم نما 11

 16:30ان از ساعت  دارغرفهورود  

 17س ساعت  أرها  سالن باز شدن  

 شگاه یاضور در نما  یگواه  میو تند  هیاختتام  نییآ

 01/10/1398 و خروال کاال   هیتخل 12

 ساز خود  یها غرفه  بیتخر

 یسبک و قابل امل با چرخ دست  یهاخروال کاال 

بودن به    کینزد  بیبه ترت  هابه داخل سالن   13:00از ساعت    یبار   یهان یو ماش  ها لیورود جرثن

 ی ر یبارگ  یهادر 

 02/10/1398 و خروال کاال   هیتخل 13
بودن به   کینزد بیبه ترت هابه داخل سالن  9:00از ساعت  یبار  یها ن یو ماش ها لیورود جرثن

 ی ر یبارگ  یهادر 

 زمان بندی برگزاری نمایشگاه – 2جدول 

ان، مراسم دارغرفهآالت، تحویل کارت ی، ورود کاالها و ماشین سازغرفهمربوب به شروع عملیات جدول فوق بندی زماندر تغییرات  نکته مهم:

آالت و خروال کاالها و ماشین هاآموزشی، مراسم اختتامیه، عملیات تخریب غرفهی هاو ک س هاافتتاایه، بازدید منامات و مسئولین، کارگاه

 رسانی اع م خواهد شد.ی ات عهامتعاقبا از تریق کانال
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 ساز خود  هایغرفه -6

نصب نیاز به عملیات در زمان نبوده و  یمشخص یاستاندارد و سایزبند آن دارای گردد که تمام یا بخشی ازات ق می یاغرفه خودساز به نمونه

 باشد:سازی به شرح ذیل میمراال اخذ مجوز غرفه د.تکمیلی دار

خطا  به شرکت برساز رویداد  را نامه ممهور شرکت کارفرمابایست معرفیمیسازان غرفه هایشرکت :سازغرفه پیمانکارمعرفی  -1

 پارس تهیه نمایند.

 

روز قبل از افتتاایه مدارک ذیل را به ستاد اجرایی نمایشگاه تحویل   20موبه هستند    سازغرفه  هایشرکت  :تهیه مدارک مورد نیاز -2

بدیهی است عواقب ناشی از عدم ارسال مدارک در موعد منرر و عدم پذیرش ترح مورد نظر توسط کارشناسان برگزاری نمایشگاه،   دهند.

 باشد.می سازغرفه هایشرکتکنندگان و مشارکتبه عهده 

 در دو نسخه رنگی A3یا  A4در اندازه  100/1با منیاس  غرفه ترحشده ی ذارگاندازهپ ن  ✓

 در دو نسخه رنگی A4در اندازه غرفه از سه زاویه  پرسپکتیو ترح  ✓

و جانمایی  هامصرفی، تیر ریزی، فواصل پل هایتبنه دوم در ترح غرفه، جزئیات دقیق اجرایی آن شامل نوع پروفیلدر صورت وجود  ✓

 باشد.میهمراه با مهر و امضا مهندس نابر الزامی  هاستون 

 یسازغرفهگواهینامه اصل و تصویر  ✓

نفر   3نفر فوت و  1نفر ) 4و به تعداد  مشهدالمللی بینی و محل آن نمایشگاه سازغرفهمعتبر با موضوع فعالیت  بیمه مسئولیت مدنی ✓

 مصدوم(

 

 :یسازغرفهمطالعه قوانین و مقررات   -3

از  یسازغرفهبابت عوارض  ااتسا  مالیات بر ارزش افزوده دونب الیر 100،000خودساز« مبلغ  یسازغرفههر مترمربع » یبه ازا ✓

 نهیبه کل هز، % از مساات استفاده شده 50 میزانهر مترمربع از تبنه دوم،  یبراهمچنین  .شودمی افتیدر سازغرفه یهاشرکت

 اضافه خواهد شد.همکه  تبنه 

باشد. بدیهی است که توافنات مالی بین شرکت کارفرما میساز  به عهده شرکت غرفهکام   ی در نمایشگاه  سازغرفه  هایپرداخت هزینه  تذکر مهم:

فوق صورت خواهد گرفت و این مسأله هیچگونه ارتباتی با ستاد  هایجهت ساخت و اجرای غرفه مورد نظر با توجه به هزینه سازغرفهو شرکت 

 نخواهد داشت. هتلداری مشهداجرایی نمایشگاه صنعت 

و تعهد ساخت به موقع غرفه، اسن انجام کار، رعایت اصول و منررات  ریال جهت ضمانت 30،000،000ارائه یک فنره چک به مبلغ  ✓

، بدون تاریخ برساز رویداد پارسشرکت در وجه شده تخریب و تخلیه کامل غرفه ساخته ی، عدم وارد آوردن خسارت، تخله وسازغرفه

توانند پس میها  و شرکت خواهد ماند  یاقمالی ب  به صورت امانت نزد امور  فهکامل غر  هیچک تا زمان تخل  نیا  .و بدون بابت الزامی است

با همراه داشتن رسید چک مذکور و مراجعه به ستاد اجرایی، چک خود را دریافت نمایند.  هاآوری غرفهاز پایان عملیات تخریب و جمع

شرکت نسبت به برداشت مبلغ  نیا ،بندی اع م شده توسط ستاد اجراییاز زمان یطیتحت هر شرا ،یسازغرفه اتیعمل کهیدر صورت

 .دینمامیرا از خود سلب  یهر گونه اعتراضاق  سازغرفهشرکت اقدام نموده و کامل چک 

 .مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است

 

 ، امضا و تاریخ مهر
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 باشد.ساز میساز مسئولیت کامل به عهده شرکت غرفهوتی روزهای ساختسازی و در در صورت بروز اوادث مرتبط به غرفه ✓

 .صادر نخواهد شدمتر  24کمتر از  هایغرفه مجوز ساخت برای  ✓

ی که دارای تبنه دوم هستند هایبدیهی است ارتفاع مجاز برای غرفه .باشدمی متر 3 سازی متعارف،مجاز غرفه از روی کهارتفاع  ✓

 هایهواساز و کانال هایمنابل دریچه ای در مواردی که غرفه همچنین تعیین خواهد شد.  نمایشگاه یبخش فن دأییت متفاوت بوده و با

 فوق در نظر گرفته شود. هایبایست اداکثر ارتفاع تا زیر دریچهمیقرار گیرد  هاهوا رسانی سالن

از   %50با ااتسا  راه پله اداکثر    مساات آنباید  د و  همجوار داشته باشهای  غرفه  ریسا  یبرا  یتداخل و مزاامت  چیه  دینبا  تبنه دوم ✓

 اجرا شود. بدون سنه ستیباتبنه دوم میرا تشکیل دهد. همچنین مساات تبنه همکه 

 .باشدمیممنوع  گریبه عنوان آبدارخانه، انبار، اتاق مذاکره و هر عنوان ددر تبنه دوم یا  دیفضا به صورت محصور و فاقد د ساخت ✓

 شگاهیو منررات نما  نیتبق قوانشوند اق مسدود نمودن هیچ یک از اض ع را به صورت کامل ندارند. هایی که در جزیره واقع میغرفه ✓

که مجاور راهرو از ضلعی    50%کثر  نمودن ادا  واریبه د  مجاز  فنط هاکه اداقل دو ترف آنها باز باشند، شرکت  یهایدر غرفه  یالمللبین

 باشند.میقرار دارد 

 هامحسو  شده و شرکتی سازغرفه ،هاواره یرنگ د رییو تغ آن رییتغ ایو  سر در غرفه رنگ موکت، باز کردن رییسازی اعم از تغکه ✓

 .ندیی اقدام نماسازغرفهنسبت به اخذ مجوز  ستیبامی

 هایشبکه چو  و نئوپان، ژهیبه و هاپشت سازه هایاست که قسمت یضرور مجاور باشد، هایباالتر از غرفه یسازغرفهچنانچه ارتفاع  ✓

 پشت کار هایقسمت یضمنا بر رو مجاور نگردد. هایغرفه یینما شود تا موجب بد دهیبا دکور مناسب پوشان ای و یزیآم رنگ ،یآهن

 .شرکت مجاز نخواهد بود نام ای غاتینوشتن تبل باشدمیمجاور  هایغرفه میار هکه مشرف ب

در صورت مشاهده بوده و  کند ممنوع  میرنگ را در فضا پراکنده    که گرد  یلوازم  ای  ولهتسیبا پ  هادر سالن  یسازغرفه جهت    یزیآم  رنگ ✓

 خواهد شد. یریغرفه جلوگ تیاز فعال شگاهیعنوان تخله از ضوابط نماه ب

با مسئول  دیرا دارند قبل از شروع کار با مانیو س یاز جمله ماسه، شن، پانل گچ یبا مصالح ساختمان یسازکه ،یدارانچنانچه غرفه ✓

 گریروغن و د دنیدر برابر چک دیبا هاگردد. به عنوان مثال که سالن انیدار بو منررات الزم به غرفه طیسالن هماهنگ نموده تا شرا

 گردد. محافظت کیپ ست هیال کی لهیسمواد مشابه به و

اند کابل و تابلوهای اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان موبه سازغرفه هایکنندگان و شرکتمشارکت ✓

ارتباتی به غرفه مربوته ضمن هماهنگی با ستاد  هایبرق مصرفی خود را تهیه نموده و جهت انتنال برق از تابلوهای اصلی و کابل

 ی بدون محافظ از نوع معمول  ییاستفاده از هرگونه المپ و روشناهمچنین    اقدام نمایند.  مشهدالمللی  بینبرگزاری و وااد برق نمایشگاه  

 .باشد یممنوع م یمداد ای

 خواهد بود. سازغرفهبه عهده شرکت  مشهد المللیبین هایپرداخت هرگونه خسارت ااتمالی به مایملک شرکت نمایشگاه ✓

پذیر خواهد بود. تعبیه شده امکان هایهای نمایشگاهی صرفا در محلسبک و سنگین به داخل سالنورود هرگونه وسیله ننلیه اعم از  ✓

 د.مشمول جریمه خواهند ش سازغرفهدار و شرکت در صورت ورود وسیله ننلیه بر روی موکت اصلی سالن، غرفه

به عهده  مشهدمورد تأیید سازمان پسماند شهرداری  هایامل ضایعات ااصل از تخریب غرفه، پس از اختتامیه نمایشگاه به مکان ✓

 خواهد بود. سازغرفهشرکت 

 

 
 مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است.

 

 مهر، امضا و تاریخ 
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

. همچنین باشندمیی سازغرفهبندی اع م شده از سوی ستاد اجرایی جهت اتمام عملیات ملزم به رعایت زمان سازغرفه هایشرکت ✓

 .باشدمیساعت پس از اختتامیه نمایشگاه  24اداکثر  ی ساخته شدهغرفهکامل آوری و تخلیه معجمهلت مجاز جهت تخریب، 

 دی، مبالغ اخذ شده فنط با ارائه اصل رسمشهد  یالمللنیب  شگاهیشرکت نما  یو ارائه گزارش از سو  شگاهیاست بعد از اتمام کار نما  یهیبد ✓

و در صورت   دیکننده خواهد گردمشارکت  ندهینما  لیو مهر شرکت، تحو  یکتب  نامهی( معرفدهیگرد  ندهینما  لیتحو  افتی)که در هنگام در

 .دیکسر خواهد گرد 3ارائه شده مطابق جدول  نیاز تضم هامه یتخله، جر

 ت )ریال( خسار زان یم سازینوع خسارت و تخلف از دستورالعمل غرفه  ردیف

 500،000 هر متر تول   یمجاز به ازا   ریارتفاع غ  متریسانت  10تا   1

 1،000،000 هر متر تول   یبه ازا سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز    50سانتیمتر تا    11از   2

 3،000،000 و ...( به ازای هر دریچه  VIPغیر قابل رؤیت بودن داخل فضای بسته )تبنه دوم، انبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس،   3

 500،000 مربع * هر متر    یبه ازا های غرفه  استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز در که یا دیواره  4

 3،000،000 های غیر مجاز به ازای هر دستگاه ورود و استفاده از دستگاه  5

 1،000،000 مربع * هر متر    یبه ازا پوشاندن سنه غرفه در تبنه دوم به هر شکل و با هرگونه مصالح   6

 1،000،000 تجاوز به اریم پشت غرفه به هر شکل و نحو به ازای هر متر تول  7

 1،000،000 های تهویه و تأسیسات به هر شکل و نحو به ازای هر متر تول مسدود کردن مسیر کانال  8

 2،000،000 تجاوز به اریم راهروها شامل که غرفه، دیوارهای جانبی و سر در به ازای هر متر تول  9

 1،000،000 ها به ازای هر متر تول های همجوار یا راهروعدم زیبا سازی دیوارهای جانبی مشرف به غرفه 10

 300،000 عدم تطابق ترح تأیید شده با غرفه اجرا شده توسط نابرین ذیص ح به ازای هر متر مربع *  11

 300،000 شده به ازای هر متر مربع *ساز غرفه بدون اخذ مجوز از مرجع ذیص ح و تی مراال قانونی تعیینوانجام ساخت  12

 2،000،000 ایستایی غرفه به دلیل عدم رعایت منررات ملی ساختمان به ازای هر متر تول عدم   13

 5،000،000 ساز در زمان برگزاری نمایشگاه ومبادرت به ساخت  14

 2،000،000 عدم اضور مهندس نابر پیمانکار در هنگام ساخت و تخریب غرفه 15

 2،000،000 به ازای هر ساعت   در زمان منرر  یساز غرفه  اتیعدم اتمام عمل 16

 5،000،000 به ازای هر روز   شدهکامل غرفه ساخته   هیو تخل  بیدر تخر  ریتأخ 17

 به ازای هر متر مربع و در متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید.   12و  11،  6،  4* موارد ردیف 

 یسازنوع خسارت و تخله از دستورالعمل غرفه – 3جدول 

گردد که پس از تعیین برآورد خسارت یا جریمه توسط ستاد اجرایی، مبلغ عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده تخله محسو  می تذکر مهم:

 سازی اق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.دار یا مجری غرفهشده تأمین خواهد شد و غرفهمذکور از محل ضمانت ارائه

 

های سازی که در بخش ششم )غرفهاند پس از مطالعه دقیق قوانین و منررات غرفهساز موبههای غرفهشرکت  تکمیل فرم شماره دو: -4

مجوز ) فرم شماره دو ،سمت چپ را مهر و امضا نموده پایین کادر و یک نسخه از این صفحات را پرینت گرفته خودساز( آمده است

 رک به ستاد اجرایی نمایشگاه تحویل دهند.را تکمیل و همراه با سایر مدا (غرفه خودساز یاجرا 

 

 
 مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است.

 

 مهر، امضا و تاریخ 
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 فرم شماره دو: مجوز اجرای غرفه خودساز 

 تاریخ:

 شماره: 

فه 
غر

ت 
رک

ش
از

س
 

 ( IRAN HOTEL SHOW 2019)  هتلداری مشهدالمللی صنعت بیست و یکمین نمایشگاه بینعنوان نمایشگاه:  

   دار:نام شرکت غرفه 

 متراژ غرفه: شماره غرفه: نام سالن: 

  شماره تماس:  نام رابط: 

   ساز: نام شرکت غرفه 

 کد پستی: کد اقتصادی:  شناسه ملی: 

   آدرس: 

  شماره تماس:  نام رابط: 

 □دو تبنه   □یک تبنه   □ سازی  که     □دکورسازی به صورت کامل  

 

االختیار شرکت با مشخصات فوق، ضمن مطالعه تمامی قوانین و شرایط  اینجانب ........................................................... مدیر عامل/ نماینده تام 

نمایم. همچنین ی الذکر و منررات ملی ساختمان ایران و ضوابط فنی و و اصول ایمنی، تمامی موارد را پذیرفته و رعایت ممشرواه فوق 

 گیرم. سازی را بر عهده می های قانونی و انوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر غرفه مسئولیت 

 

 

 تاریخ:                                              امضا:                                              مهر شرکت: 

 

ی 
رای

اج
ت 

ون
عا

م
 

 مالی واحد محترم 

 الذکر توسط متناضی، صدور مجوز پس از اخذ هزینه ب مانع است. توجه به ارائه مدارک و همچنین پذیرش کلیه قوانین و منررات فوق با  

 

 

 مسئول سالن                                               معاونت اجرایی

 

 

ی 
مال

د 
اح

و
 

 ها / واحد محترم انتظامات مسئول محترم سالن 

و همچنین هزینه صدور مجوز اجرای غرفه خودساز معادل   30،000،000به مبلغ ضمانت چک الذکر متناضی فوق

 را به این وااد پرداخت نموده است.   .................................................... ریال

 

 

 مهر و امضای امور مالی                                                                         
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 بندی استاندارد غرفه -7

 باشد:گردد که دارای شرایط ذیل میای ات ق میبندی به غرفهاین نوع غرفه

 کند.بندی و نوع قطعات پیروی می از استاندارد مشخص در سایز ▪

 به کرات قابلیت استفاده مجدد )مونتاژ و دمونتاژ( را داشته باشد. ▪

 د.ملیات تکمیلی در سالن نداشته باشگونه ع انجام شده و نیاز به هیچ یبه سادگمونتاژ آن  ▪

 باشد. و ... دریواید ،سردر ،هیپا ،دیق ،مانند پانل یشامل قطعات ▪

 متر مربع 18هر  یبه ازا یو دو عدد صندل زیم کیاستاندارد،  یی، روشناسر در بهیاستاندارد، کت یشگاهیسازه نما به صورت زاتیسازه و تجه

 .گرددیعرضه م

 

 ( Octanorm) الف( اکتانورم

 هاوارهیکه دسانتی متر بوده  270*100در ابعاد  ییهانلاشامل پ ی نمایشگاهی کاربرد دارند، هاکه در فضاهای داخلی و سالن هااین نوع از سازه

 .شودینام شرکت نصب م بهیکت 1نیز مطابق شکل سر در  غرفه  .شوندیرا شامل م

 

 
 )اکتانورم( نمونه غرفه بندی استاندارد با پانل - 1شکل 
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 

 استفاده خواهد شد. 2بندی از سازه مطابق شکل جهت تفکیک داخل فضای غرفه به صورت انباری در این نوع غرفه

 

 
 نمونه پانل جهت تفکیک فضای داخل غرفه - 2شکل 

 

 ( Space Frameاسپیس فریم )ب(  

 سالن، لیساخت انواع فضاها از قب  یو برا شده  متصل گریکدیبه    سیبست اسپ  لهیوسبه    که  باشندیم  یمنظم  یهندس  یهافرم هاازهاین نوع از س

 گیرد.مورد استفاده قرار میبوده که معموال در فضاهای باز ای از اسپیس فریم نمونه 3شکل  .باشدیمناسب م رهیتابلو بنر و غ  غرفه،

 

 
 نمونه غرفه بندی استاندارد با اسپیس فریم - 3شکل 
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 ج( چادر نمایشگاهی

از استحکام و مناومت باالتری برخوردار    ،میفر  سیو اسپ  یبا سازه داربست  سهیدر منا،  هادآن و بادبن  یاستراکچر اصل  نوع  لیبه دل  هااین نوع از سازه 

 باشد.فضاهای باز میبوده و مناسب 

 

 
 بندی استاندارد با چادر نمایشگاهینمونه غرفه –4شکل 

 

 

 ی برق، آب و هوای فشرده هانیازمندی  -8

و  یمندار منوب به اخذ مجوز کتب نیاز ا شید. استفاده بنباش یمترمربع م 18هر  یبه ازا زیو پر ییوات روشنا 500مجاز به استفاده از غرفه ها 

ممنوع  یدادم ای یبدون محافظ از نوع معمول ییاستفاده از هرگونه المپ و روشنا نیباشد. همچن یمازاد برق با تعرفه مربوته م نهیپرداخت هز

 .باشد یم

شهر نداشته و شرکت  برق  نوسان ایان بعلت قطع و دارغرفه یکیالکتر یها ستمیدر قبال ازکار افتادن س یتیمسئول چگونهیه شگاهیشرکت نما

 .دیاقدام نما UPSمحافظ و  یها دستگاه هیراساً نسبت به ته دیکننده با
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 المللی صنایع غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته همزمان با بیستمین نمایشگاه بین

 شهدـی مـالمللاه بینـــنمایشگ       |      1398   آذرماه   30    الی   27

 ل، رستـوران، کافـی شـاپ و خـدمات وابـسته ت ــ ه تـجـهـیـزات  
 تل ــ اخت ه ــ ی و س ــ هندسـ ی، م ـراح ــــ ط 

 المللی مایشگاه بین ـ ین نـ م ـ انزدهـ ش 

 رسمی نمایشگاه  کتاب  -9

کتا  استاندارد  کی هیته یبراستاد اجرایی . تای برخوردار اسهمیت ویژهکنندگان از امشارکت کتا  رسمی نمایشگاه به عنوان سند اضور 

 داد،یرو نیا تیرا فراهم کرده تا با توجه به اهم یاژهیباشد، تدارک خاص و و گرامی کنندگاندیبازد و کنندگانکه در شان مشارکت یشگاهینما

اثر ضمن  نیا و متمرکز خود در ریبا اضور چشمگ میدواریاساس ام نیبر ا باشد. یو خارج یرانیا یهادر دسترس شرکت ستهیدرخور و شا یاثر

خواهشمند است جهت درال  باشیم.بازارهای داخلی و خارجی در  تجاری شما یهاتیتوسعه فعالشاهد  ز،یمتما تیفرصت و مز کیاز  یمندبهره

 به موارد ذیل توجه فرمایید:ضمن تکمیل فرم شماره سه،  هتلداری مشهدصنعت  یالمللنیبنمایشگاه الکترونیکی آگهی در کتا  

 باشد.  از هر ترف  متر  یسانت  5/1   نانیاتم  هیااش  باو    dpi  300  با رزولوشن TIFF چهار رنگ به صورت CMYK آگهی  لیفا  فرمت (1

 د.خواهد بو رندهیگسفارش دیص اد اند بنا بهنشده حیکه تصر یموارد ریسا ایو  صفحات قرارگیریمحل  (2

 .دیپرداخت نما رندهیگبه سفارش انصراف را در صورت ی% مبلغ آگه 30 زانیمتعهد است به م یدهنده آگهسفارش  (3

 ه سه: درج آگهی در کتاب نمایشگاه فرم شمار
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 نام مدیر عامل:  نام کامل شرکت: 

   فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  تلفن: نمابر: 

  وبسایت:     ایمیل:

   آدرس: 

  تلفن تماس:       نام و نام خانوادگی رابط:
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 شماتیک  قیمت )ریال(  عنوان  شماتیک  قیمت )ریال(  عنوان 

 پشت جلد 
 □ 

50،000،000 

 

 داخل جلد رو 
 □ 

40،000،000 

 

 صفحات داخلی 
 □ 

12،000،000 

 

پاورقی یا  

 سربرگ 
 □ 

50،000،000 

 
 گردد.اضافه می مالیات بر ارزش افزوده %9مبلغ به جمع کل مبالغ فوق، 

 شگاهیدر محل نما  1398ماه  آذرماه  30ی  ال  27  خیاز تار  که  هتلداری مشهدصنعت    یالمللنیب  شگاهیدر کتا  نما  یقرارداد بابت درال آگه  نیا

االختیار ........ مدیر عامل/ نماینده تام...............................اینجانب .................... .گرددیم منعندفوق  طیبا شرا گرددیبرگزار م مشهد یالمللنیب

 باشم.الذکر میچاپ آگهی در کتا  نمایشگاه فوق متناضی  بدینوسیله  آگاهی و قبول منررات مربوب به چاپ آگهی در کتا ،  شرکت فوق با  

 
 امضا:                                              مهر شرکت:                   تاریخ:                           

 

و یا ایمیل   09018296244 شماره تلگرامی و یا 9 داخلی 021- 41074000لطفا فرم تکمیل شده و فیش واریزی را  به شماره نمابر 

info@iranhotelshow.com فرمایید.  ارسال 

http://www.iranhotelshow.com/

