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 *** گردد لیقسمت تکم نیا ***
 

 (CoverExهای ساختمانی )المللی پوششاولین نمایشگاه بین :محترم کنندهمشارکت

 سالم و احترام با 
تر این و منظم بهترچههر  یرا جهت برگزار  یموارد، (CoverExهای ساختمانی )المللی پوششاولین نمایشگاه بینو تشكر از حضور شما در  رمقدمیخضمن عرض 

 ردد:گیم دیتأکعنوان و  ذیالا  متقابل ینمایشگاه و همكار 
 روز 8:30ساعت  و خروج کاال و تخلیه صرفاا  استواگذاری  شهرستان، آمادهها، واقع در پل نمایشگاهدر محل برگزاری  8:30در ساعت شهریورماه  23تاریخ ها از غرفه -1

شب آخر نمایشگاه نمی آوری کاالهای خود درکنندگان مجاز به تخلیه و جمعتپذیر است و شرکامکان همان روز 20:00 حداكثر تا ساعتو  است 98شهریورماه  30
تكمیل و ممهور نمودن فرم خروج  .گیردگونه مسئولیتی را در این خصوص به عهده نمیها هیچشرکت نمایشگاه ،شدهاعالمباشند و در صورت عدم حضور در ساعت 

 .یا نماینده آن جهت خروج کاالی غرفه الزامی است اجرایی و سیرئزاری، شرکت تعاونی نمایشگاه و همچنین حساب توسط كارشناس ستاد برگتسویه دیتائكاال و 
 های تحویل غرفه اقدام نمایند.داران در بدو ورود به نمایشگاه و قبل از تحویل و چیدمان غرفه، نسبت به مراجعه به دفتر مسئول سالن و تكمیل فرمغرفه -2
روز قبل از برگزاری نمایشگاه و همچنین معرفی  20حداقل  موردنظرارسال طرح دارند، خواهشمند است نسبت به ارائه و  سازیغرفهه تمایل به کنندگانی کاز مشارکت -3

ساختمان رسیده  یمهندسنظامکارشناس سازمان  دیتائاست طرح پیشنهادی باید به  ذکرانیشاها اقدام نمایند. شرکت نمایشگاه دیتائساز مورد غرفه شرکت یا پیمانکار
ها در که نام آن مورد تائید و دارای رتبهسازان بایست توسط غرفهسازی میدر ضمن عملیات غرفه .گردد یمهندسنظامو همچنین فرم مربوطه نیز باید ممهور به مهر 

 انجام گردد.است  ذکرشده www.Isfahanfair.ir سایت نمایشگاه
زاده تماس حاصل نمایید. اطالعات تماس ایشان به این شرح آرائی آقای یوسفسازی و غرفهبایست با کارشناس غرفهمیسازی غرفهجهت هماهنگی و ارسال طرح 

 :است
 isfahanfair.commes@ ایمیل: 0913 421 1969 تلفن همراه: 031 3630 3840 تلفکس:

 .استهای نمایشگاه ممنوع کاری فلزات در سالنکاری چوب و جوشبدیهی است هرگونه عملیات برش *
 .استمتر  5/3سازی حداكثر ارتفاع مجاز غرفه *
اجرایی رأساا نسبت به  سیرئاقدام ننمایند،  شدهلاشغاآوری غرفه و تخلیه فضای نسبت به جمع شدهاعالمسازان بعد از اتمام نمایشگاه و در زمان غرفه کهیدرصورت *

 .شودینمآوری غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در این خصوص پذیرفته دستور جمع
سازی غرفه رح، در طالخصوص جامعه معلولین و جانبازانعلیاز این نمایشگاه  دکنندهیبازدبرای تسهیل حضور و بازدید کلیه اقشار  اندموظفکنندگان کلیه مشارکت *

 خود را داشته باشند. رمپ مناسب با شیب کوتاه در ورودی فضای تحت اختیاربینی اجرای خود پیش
 انجام شود. هاسالنباید با نظر مسئول ایمنی  هاغرفهنصب هرگونه قفسه، ویترین و چیدمان کاال و محصوالت در  *
در معرض دید بوده و  کهینحوبهباشند ، موظف به نصب یک پالک بر روی سازه خود میندینمایمفاده سازی( است)غرفه ساختهشیپکنندگانی که از دکور مشارکت *

ظ ملزم به نصب کلید محاف )غرفه سازی با چوب، اسپیس، داربست، پارتیشن(غرفه داران  ضمناا کامالا واضح باشد.  صورتبهشامل نام غرفه، نام برند و شماره غرفه 
خواهد آمد و مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از عدم نصب  به عملو در صورت عدم نصب از تحویل برق نمایشگاه به غرفه خودداری  باشندیم خود یهاغرفهجان در 

 دارن خواهد بود.این کلید به عهده غرفه
 دنه غرفه،)عدم اتصال سیم برق به ب رعایت اصول ایمنی نمایند الزم است نسبت بههای فلزی استفاده میکه از اسپیس فریم یا سایر سازه یکنندگانمشارکتکلیه * 

ار دهای خود اقدام نمایند. ضمناا در صورت عدم رعایت اصول ایمنی مسئولیت حوادث ناشی از آن به عهده غرفهاتصال سیم ارت و نصب کلید محافظ جان( در غرفه
 .خواهد بود

قبل از شروع بازدید از نمایشگاه در محل حاضر و تا پایان وقت نمایشگاه  دقیقه 30 اندموظفو مسئولین غرفه  است 22:00تا  16:00ساعت بازدید از نمایشگاه از ساعت  -4
 .باشند حضورداشتهو خروج بازدیدكنندگان در محل غرفه خود 

شروع نمایشگاه با حضور مسئولین نمایشگاه  قبل از ساعت دقیقه 30گردد و ها توسط مسئولین نمایشگاه پلمپ میبعد از اتمام ساعات كار نمایشگاه، درب سالن -5
 .ستینها گونه مسئولیتی متوجه شركت نمایشگاهصورت هیچ ها در ساعت مقرر الزامی است، در غیر اینگردد. لذا حضور مسئولین غرفهها فك پلمپ میدرب سالن

داران )مدیران و کارمندان حاضر ورود اطالعات غرفه ضمناا نمایشگاه الزامی است. داران در ساعات كار و زمان ورود به مخصوص غرفه شدهارائهنصب كارت شناسایی  -6
 داری معذوریم.ن از تحویل کارت غرفهادار. در صورت عدم درج اطالعات غرفهاستنمایشگاه الزامی  نامثبتدر غرفه( قبل از برگزاری نمایشگاه در سامانه 

( یک ننده کمشارکت. به هر شرکت ) استکارت غرفه داری جهت ورود فاقد ارزش  پذیر بوده وبا کارت پارکینگ امکان رفاا رایگان ص صورتبهورود به پارکینگ نمایشگاه  -7
 .استجهت ورود یک دستگاه خودرو  و این کارت صرفاا  ردیگیمعدد کارت پارکینگ تعلق 

همچنین حفاظت و مراقبت از اموال شخصی از  .دار خواهد بوداال به عهده غرفهها در ساعات بازدید و روز ورود و خروج كمسئولیت حفظ و حراست از اموال غرفه -8
ها در کانترها خود افراد بوده و از قرار دادن آن بر عهدهدر طول برگزاری نمایشگاه  ... و یدستفیک اسناد و مدارک، وجه نقد، تلفن همراه، تبلت، تاپ،لپ قبیل دوربین،

 .دیآورعملجدا خودداری به 
 باشند.های خود و موضوع نمایشگاه است، نمیكاال و خدماتی كه خارج از چارچوب فعالیت ارائهداران مجاز به فهغر -9
باشندغرفه خود می در حدصوتی رعایت صدای وسیله نمایند ملزم به بصری استفاده می و سمعی كه از وسایل دارانیغرفه -10

http://coverex.ir/
http://coverex.ir/
http://www.isfahanfair.ir/
mailto:mes@isfahanfair.com
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برگ(،  دو )مندرج در الذكربه مطالب فوق یبا آگاه.........................................................................  االختيار شركتمديرعامل / نماينده تام................. جانب .........................................................این
 است. جانبنیبه عهده ا و مقررات طیشرا نیمفاد ا تیرعا تینموده و مسئول ءفرم را امضا نیا

 تاریخ -مهر شرکت -امضاء  

 *** گردد لیقسمت تکم نیا ***

 .دیاقدام فرمائ  031 3630 3840  شماره فاکس قیاز طر های استان اصفهانشرکت نمایشگاه نسبت به ارسال آن به برگ فرم، هر دوقسمت مشخص شده در  لیخواهشمند است پس از تکم* 
 .استمعذور  هاغرفه لیتحودر روز  ی شمادادن غرفه لیاز تحو ییامور اجرا شگاه،ینما یاز برگزار فرم تا قبل  نیدر صورت عدم ارسال ا* 

 

 واردشدهبه دیوار نمایشگاه با استفاده از هرگونه مواد چسبی را ندارند در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خسارت داران حق چسباندن پوستر و كاتالوگ غرفه -11
 باشند.می

تاریخ به با ذکر  فوراا انگاری نمودند مراتب را سهل ای خودداری و یاخدمات از نظافت غرفه کارکنان کهیدرصورتبرگزاركننده بوده و  بر عهده هرروزنظافت نمایشگاه  -12
 (اند داشتههایی که غرفه سازی غرفه استثناءبهمسئول سالن اعالم دارند. )

ممنوع است، همچنین  داا یاکدر داخل غرفه  افروزآتشنیک، شمع و چراغ و ابزارهای ، سیگار، گاز پیکیبرقیبخار  لیقبنگهداری و استفاده از وسایل قابل اشتعال از  -13
 .استممنوع  داا یاکشگاه استعمال دخانیات در محیط نمای

 مورداستفادهوسایل برقی  الزم است قبل از زمان مذكور نسبت به خاموش نمودن كلیه گرددیمها قطع برق سالن هرروزبا عنایت به اینكه بعد از ساعت مقرر در پایان  -14
 در غرفه اقدام نمایید.

حراستی )حفاظت  یهافرماز طریق تنظیم  ها قبالا الزم پیرامون آن یهایهماهنگمگر اینکه  استاران دبه عهده خود غرفه هاسالندر فضای باز بیرون از  هاغرفهحفاظت  -15
 فیزیکی نمایشگاه( صورت گرفته باشد.

 نمایشگاه شود پرهیز نمایند. نظمی در محیطداران باید از انجام هر عملی که موجب بیغرفه -16
نیاز به افزایش  در صورت کنندگانمشارکتو  است رمترقبهیغو حوادث  یسوز آتشتحت پوشش بیمه  الیر 100.000.000متر تا سقف  12به ازای هر  های نمایشگاهغرفه -17

 بیمه ایران مراجعه فرمایند. یهایندگینمابه  توانندیمخود  یهاغرفهپوشش بیمه 
. همچنین خواهران باشندیمری با امور فرهنگی مستقر در نمایشگاه اسالمی و همكا شئوندر طول زمان برگزاری نمایشگاه ملزم به رعایت موازین و  دارانغرفه -18

ها تا مچ، عدم استفاده از زیورآالت و آرایش ظاهری در انظار و دست قرص صورت جزبهاسالمی شامل مانتو و مقنعه )پوشاندن تمام بدن حجاب كامل  اندموظف
 كامل در طول ساعات برگزاری نمایشگاه رعایت نمایند. طوربهعمومی و كوتاه و چسبان نبودن پوشش و مانتو( را 

 داران مجاز به ورود كاال در طول زمان برگزاری نخواهند بود.غرفه -19
 .است مجاز و متال LEDصرفاا پرژکتورهای  نمایشگاه ممنوع بوده و یهاغرفهوات در  500پرژکتورهای قلمی  استفاده از -20
 وهای نمایشگاه درزمان برگزاری نمایشگاه مشمول به پرداخت جریمه خواهند شد.داران در صورت عدم رعایت حریم راهرغرفه -21
اه توسط در حین برپائی نمایشگ سمینار، همایش و...( ،یکشقرعهتبلیغات اعم از دیداری و شنیداری و شعارهای تبلیغاتی و برگزاری هرگونه برنامه جنبی )  هرگونهانجام  -22

 .پذیر خواهد بودندات الزم، امکانبا ارائه مدارک و مست کنندهمشارکت
 حاضر باشند. شگاهیدر نمااولیه تحویل غرفه  در ساعت اندموظفدارانی که اقالم جرثقیلی دارند غرفه -23
 .استدار ده غرفهبه عه ناشی از این تجهیزات جادشدهیاکیفری وسایل و تجهیزات داخل غرفه در زمان برگزاری نمایشگاه و حوادث  مدنی و ایمنی، یهاتیمسئولکلیه  -24
مکتوب به  صورتبهروز قبل از شروع نمایشگاه درخواست خود در این زمینه را  10فاز در ایام نمایشگاه را دارند باید سهکه درخواست استفاده از برق  یکنندگانمشارکت -25

 .ستینهده این شرکت فاز به عسهدر غیر این صورت مسئولیت عدم واگذاری برق  .واحد اجرایی نمایشگاه تحویل نمایند
مدیرعامل شرکت به مسئول مربوطه واقع در غرفه مخابرات در سالن میرداماد ارائه  یکد ملالزم است  هاشگاهینماجهت دریافت سرویس اینترنت در زمان برگزاری  -26

 گردد.
امه همچنین به همراه داشتن گواهین باشند.در سایت این شرکت می نامثبتدر نمایشگاه موظف به ارائه گواهینامه استاندارد اجباری خود در هنگام  کنندگانمشارکت -27

 .استمذکور در ایام نمایشگاه در غرفه الزامی 
ئول ایمنی مس دیتائالزم برای این کار و  یو حفاظترعایت تدابیر ایمنی  در حین برپائی نمایشگاه دارند، آالتنیماش یانداز راهنیاز به  کنندگانمشارکت کهیدرصورت -28

 .استهای نمایشگاه الزامی النس
تاد و مجوز س قرارگرفتهمورد تائید  در قالب فضای اختصاصی یک غرفه، الزم است کلیه نفرات حاضر در غرفه در صورت مشارکت گروهی و حضور چند نفر و مجموعه -29

از ادامه فعالیت  دار،عنوان غرفهبهحضور افراد متفرقه در محل غرفه  و مشاهده تخلف و صورت نیادر غیر  .دریافت کرده باشند برگزاری را برای انجام فعالیت، قبالا 
 .استان محروم خواهد شد یهاشگاهینمابعدی از حضور در  یهادورهغرفه مذکور جلوگیری و برای 

 شدهرجد بانامخارجی در نمایشگاه و مطابقت  در حضور و ارائه محصوالت و خدمات در بخش داخلی و یالمللنیب یهاشگاهینماملزم به رعایت اصول  کنندگانمشارکت -30
  .باشندیمغرفه  سر دربدر 
 

 پورسروش صیدال
 و فرهنگی اجراییرئیس 

 


