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  اطالعات کلی. 1

  "کسمیت" ه تنمایشگاه محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابسبه  "نمایشگاه" کلمه  ودروازه تجارت فراسو  به شرکت "برگزارکننده" کلمه    

 .اشاره دارد 

 گذار  غرفه. 2

به  یا و کنند یا هر گونه غرفه دسته جمعی نمایشگاه مشارکت نمی  گذارانی که در پاویلیون یا غرفه جمعی کشوری تمامی غرفهیعنی  گذار غرفه   

 .می نمایند اجاره غرفهصورت مستقل اقدام به 

 شرایط  و مقررات . 3

برگزارکننده پس از بررسی مدارک اولیه متقاضیان در می باشد و  محفوظ ها برای برگزارکننده یا رد درخواستپذیرش کلیه حق و حقوق برای  -

 .این خصوص تصمیم می گیرد

در غیر این صورت . شود امضا شده، تایید میمهر و همراه فرم درخواست بها های اجاره  هزینه% 03رسید پرداخت  ثبت نام پس از دریافت

 .نام، این ثبت نام لغو میگرددهفته پس از ثبت  2اخت تا در صورت عدم پرد .گردد درخواست منظور نمی

 . الویت جانمایی و تخصیص محل غرفه بر اساس زمان ثبت نام می باشد -

 .کامالً محفوظ استبرگزارکننده برای ( در صورت لزوم)حق تصمیم در مورد تغییر محل غرفه  -

 .نمایدموظف است که آن وکیل یا نماینده را کتباً معرفی مادر ، شرکت مسئولیت ثبت نام شرکت خارجی را بر عهده داردایرانی  نماینده چنانچه -

 .دهد هر گونه تاخیر مربوط به پرداخت اجاره بها به برگزارکننده حق فسخ قرارداد برای کل فضای تعیین شده را می -

 .باشندنمی بدون اجازه و توافق برگزارکننده دیگران  بهفضای تحت اجاره به تقسیم یا اجاره مجاز  غرفه گذاران -

ها و محصوالت نمایشی  موظفند که از غرفه غرفه گذاران. در تمام مدت نمایشگاه برقرار خواهد بود ها پاویلیون وها  نظارت و نگهبانی کلی سالن -

 .قفل و مهر و موم خواهند شد مطابق دستورالعملها  ها و دروازه ببعد از ساعت کاری تمامی در. خود در طول ساعات بازدید مراقبت کنند

 .خود را بیمه کنندنمایشی شود که اقالم و تجهیزات  پیشنهاد می غرفه گذارانجهت جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان در طول نمایشگاه به  -

در غرفه حضور  نمایشگاه ایاری نمایشگاه و تخریب غرفه هساخت و ساز غرفه ها، برگز روزهایباید در تمام  گذار یا نماینده رسمی آن غرفه -

 .فعاالنه داشته باشند
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به  و مجاز اقدام نماید  غرفه در به نمایش کاالها و خدمات ارائه شده نمایشگاه پایانی روز آخر لحظاتتا موظف است که غرفه گذار یا نماینده آن   -

 .نمی باشداقالم نمایشی قبل از این موعد  بسته بندی

در غیر این صورت برگزارکننده آنها را . قراردهند مجاز نیستند که کاالها و اقالم نمایشی خود را در راهروها غرفه گذارانبا توجه به مقررات ایمنی  -

 .توقیف و ضبط خواهد کرد

ا حتی ی به منع وزارکننده مجاز برگ در صورت مشاهده. در طول نمایشگاه ممنوع و منظور نگردیده است (نقدی یا غیر نقدی)هرگونه فروش  -

 .می باشدغرفه  پلمپ

و با در نظر گرفتن باید تا مهلت تعیین شده  سفارشاتاجاره بهای این . گذار قابل مهیا هستند مبلمان و لوازم اضافی در صورت درخواست غرفه -

  .به برگزارکننده پرداخت شوداز پیش تعیین شده   لیست قیمت مربوطه

یه نمایشگاه  کامل شود و تمام مصالح افتتاح ساعت قبل از 12ها و اقالم نمایشی باید تا  ساختمانی، دکوراسیون، طراحی و برپایی غرفهعملیات  -

 .های خالی باید از محوطه نمایشگاه خارج شوند اضافی و جعبه

در غیر این صورت برگزارکننده اقالم را فوراً ضبط و . نماید ساعت بعد از اتمام نمایشگاه تخلیه 84را تا  اجاره شده فضای ف استموظ غرفه گذار -

غرفه گذار می بایست  همچنین .اقالم مربوطه را متقبل نمی گرددبه  وارده بابت هر گونه خسارت و هیچ گونه مسئولیتی نماید می در انبار نگهداری

 .را بپردازدو انبارداری اقالم مربوطه  و نقل حملهای هزینه  کلیه

اجاره شده فضای  ازگذار  غرفه مانع از استفاده پرداخت تکمیل زمان تاتواند  ، برگزارکننده میصورت عدم تسویه کامل هزینه های غرفه گذاریدر  -

 .گردد

  .غرفه گذار حق خروج کاالهای خود از نمایشگاه را ندارد، در صورت عدم تسویه کامل هزینه های جانبی   -

به باید قبل از نمایش یا پخش عمومی در نمایشگاه  و تصویریصوتی  اقالماز قبیل بروشور، پوستر، جزوه و هم چنین  تبلیغات غرفه گذار -

ی اسالمی و قوانین کشور جمهوری اسالمی کلیه تبلیغات باید با موازین شرع. قرار بگیرند تایید و توافق برگزارکننده موردبرگزارکننده ارائه داده و 

 .داشته باشندهماهنگی ایران 

می          موازین شرعی اسالمی و قوانین کشور جمهوری اسالمی ایرانهایی که خالف  های الکلی، سالح، مواد مخدر، تصاویر و فیلم نوشیدنی -

 .می باشد مانند گوشت خوک برای نمایش در غرفه مطلقاً ممنوع( حرام)یا تبلیغات در مورد محصوالت غیر حالل  باشند و

 .بگیرندقبالً مورد تایید برگزارکننده قرار  محتوای آنها باید اضافه پرداخت شوند و... و بیلبورد، آرم، درمانند پالکاهزینه های تبلیغات محیطی  -

 .سانت باالی غرفه نصب شوند 163و نهایتاً تا اید در فضای واگذار شده ب غرفه گذارانهای اعالنات، بنرهای  ها، بیرق پرچم -

 .را کتبا به برگزارکننده معرفی نمایند خود می بایست شرکت غرفه ساز کنند ی  که از غرفه های پیش ساخته استفاده نمیغرفه گذاران -
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ماه  1برق داخلی را، حداقل  رح و نقشه غرفه را، همراه با طرحسری از ط 0کنند باید  استفاده نمی غرفه های پیش ساختهی  که از غرفه گذاران -

در غیر این صورت باید با توجه به . ها باید مورد تایید بخش فنی نمایشگاه قرار بگیرند رحاین ط. قبل از نمایشگاه برای برگزارکننده ارسال کند

 . های برگزارکننده تغییر کنند پیشنهادات و راهنمایی

های  گذار باید نقشه لذا غرفه. ه بها برای هر متر مربع خواهد بوداجار% 03 برابر با فضای طبقه دوم هزینه  طبقه، 2در صورت ساخت غرفه در -

 .ماه قبل از نمایشگاه برای برگزارکننده ارسال کند 1ساختمانی را حداقل 

مایشگاه ماه قبل از ن 2اید حداقل فاز برای غرفه استفاده کنند ب 0چون تامین آب، تلفن، اینترنت یا برق  تسهیالتیی که مایلند از غرفه گذاران -

 .های مرتبط متعاقباً برآورد شده و باید تا پایان نمایشگاه پرداخت شوند هزینه. تجهیزات مورد نیازشان را درخواست نمایند

ماه قبل از نمایشگاه در  2کنند را حداقل  آمپر برق مصرف می 0آالت خود که بیش از  موظفند که کلیه اطالعات در مورد ماشین غرفه گذاران -

دریافت صورت حساب توسط برگزارکننده و قبل از پایان از  پس می بایستهای اضافه برای مصرف برق و آب  هزینه. برگزارکننده قرار دهند اختیار

 . پرداخت شوندنمایشگاه 

نمایش دهند باید کلیه اطالعات مربوطه را  را در غرفه های خود آالت یا محصوالت سنگین، مرتفع یا حجیم خواهند ماشین ی که میغرفه گذاران -

 .ماه قبل از نمایشگاه به برگزارکننده اعالم کند 2حداقل 

بر اساس  می بایست بر عهده غرفه گذار بوده ووارد  های پیش ساخته به ملزومات و مبلمان غرفه واردههر گونه خسارت یا ضرر و زیانی  یتمسئول -

 .نماید محاسبات برگزارکننده جبران خسارت

برگزارکننده هیچ . کند های الزم مطلع می گذاران را از کلیه جزئیات و دستورالعمل هایی غرفه ها و اطالعیه برگزارکننده با ارسال بخشنامه -

 .به عهده نداردها  اعتنایی به این نامه نگاری مسئولیتی در قبال بی

 .گردندکه به صورت کتبی تایید و امضاء  نونی می باشندتوافقات شفاهی فقط زمانی معتبر و قا -

که شاید باعث به ... در صورت وقوع شرایط بحرانی، حوادث غیر مترقبه و شرایط فورس ماژور یا غیر قابل پیشگیری مانند جنگ، بالیای طبیعی -

های احتمالی مسئولیتی به عهده ندارد  و زیانتعویق افتادن نمایشگاه و یا حتی موجب لغو کامل نمایشگاه شوند، برگزارکننده برای خسارات و ضرر 

 .غیر قابل قبول است برایش وجهو هرگونه دعوی برای جبران خسارات یا برگشت 

 شرایط پرداخت. 4

جاز تنها تولیدکنندگان داخلی م. کلیه شرکت کنندگان خارجی و یا نمایندگان ایرانی آنها می بایست به صورت ارزی در نمایشگاه ثبت نام نمایند -

 .به ثبت نام ریالی می باشند

 .های اجاره بها به یورو پرداخت نمایند اران خارجی می بایست هزینهاختالف در مبلغ واریزی غرفه گزجهت جلوگیری ازهر گونه  -
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لطفاً توجه بفرمایید که . در قسمت مربوطه در سایت بارگزاری گرددپس از ثبت نام باید % 03 به مبلغ پیش پرداخت فیش واریز وجه کپی -

ماه آخر قبل از دوهایی که در  درخواست. شوند تسویه زمان جانماییهای باقی مانده باید تا  هزینه% 73. های پرداخت شده غیر قابل استردادند ودیعه

 .ها خواهد بود هزینه% 133نمایشگاه دریافت شوند شامل 

 . از به جانمایی نمیباشندجم غرفه گذارانی که تسویه نهایی انجام نداده اند -

 .فاکتور رسمی نمایشگاه از روز آخر نمایشگاه قابل ارائه به غرفه گذاران می باشد -

 شده رزرو یفضا کاهش ای و مشارکت از انصراف ضوابط . 5

. بود خواهد سریم یمابق استرداد و یزیوار مبلغ%  03 کسر از پس شگاهینما افتتاح از قبل روز 03 حداکثر تا مشارکت از انصراف ای متراژ کاهش - 

 (.باشد یبرگزار ستاد از دیرس اخذ با و یکتب یستیبایم درخواست)

و غرفه گذار می بایست تمام  دیگرد نخواهد عودت یوجه  چیه و نشده رفتهیپذ روز 03 از کمتر فاصله در مشارکت از انصراف ای متراژ کاهش -

 .نمود خواهد اقدام انیمتقاض ریسا به غرفه محل یواگذار به نسبت دیصالحد صورت در یبرگزار ستاد کنیل. هزینه های مشارکت را پرداخت نماید

 صیتخص غرفه از استفاده عدم صورت در و بود نخواهد رفتهیپذ انصراف درخواست چوجهیه به افتتاح، زمان تا روز 03 از کمتر یزمان فاصله در -

 نیریسا به هیاول یمتقاض استفاده عدم صورت در را مربوطه غرفه باشدیم مجاز کننده برگزار و نشده مسترد یوجه چگونهیه شگاهینما در افتهی

 حصول از پس و دهیسنج یدرست به را خود یکار طیشرا و جوانب یتمام نام ثبت از قبل دارد تقاضا محترم کنندگان شرکت از لذا. دینما واگذار

 یروزها در ژهیبو شگاهینما ییاجرا روند بر که یمسائل بروز از تا ندینما اقدام شگاهینما در مشارکت به نسبت خود مقدورات و امکانات از نانیاطم

 .شود یریجلوگ گذارد یم یباق یمنف ریتاث آن، افتتاح به کینزد

 فسخ قرارداد. 5

این مبلغ در بازه زمانی بیشتر از . خواهد بود شدهفضای اجاره هزینه % 133 شاملبه شروع نمایشگاه ماهه  8 در بازه زمانی کمتر ازفسخ قرارداد  -

 .شوند تسویه در زمانهای مقرر18های فوق باید  کلیه پرداختی. فضای اجاره شده می باشدهزینه % 03 ماهه به شروع نمایشگاه 8

جهت استرداد مبالغ نه درخواست روز قبل از نمایشگاه رد خواهد شد و هیچ گو 80هر درخواستی مبنی بر لغو غرفه یا کم کردن فضا در طی  -

 .شود پذیرفته نمی پراخت شده

 داد باید کتباً به برگزارکننده اعالمقرارفسخ . گردد می وانین فسخاین فرم درخواست به منزله یک قرارداد رسمی است و شرایط لغو آن شامل ق-

 .شود
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 و اخذ  روادید امور گمرکی و واردات .6

 برگزارکننده اخت هزینه اضافی قابل دسترسی است و نمایشگاه با پردالت، جابجایی پول و حمل و نقل کاالها در فضای خدمات مربوط به معام-

از این خدمات الزامی  استفادهجهت   لیکن .به غرفه گذار معرفی نمایدنمایشگاه را  به کاالهابانکی و حمل و نقل  می تواند همکارانی جهت امور

 .ر با این عوامل مستقیماً ارتباط برقرار کندگذا است که خود غرفه

 .هر نماینده یا وکیلی غیر از نماینده رسمی گمرک و حمل و نقل رسمی مطلقاً ممنوع است توسطحرکت دادن اقالم نمایشی در زمین نمایشگاه  -

 ویزا و سفر. 7 

 .برعهده خود غرفه گذاران می باشد گذاران غرفهاخذ ویزا کارمندان و نمایندگان و ترخیص گمرکی جهت محصوالت  مسئولیت -

 .کند های ایران نمی برگزارکننده هیچ گونه تضمینی جهت پذیرش درخواست ویزا در سفارت

 عکسبرداری. 8

 .محفوظ است در گزارشهای بعد از پایان نمایشگاهجهت استفاده  برای برگزارکننده غرفه های نمایشگاهحق عکسبرداری از  -

 :مهر شرکت      :امضاء      :تاریخ




