
 

 

 مهر و امضا:

 المللی استان اصفهانهای بینمقررات عمومی شرکت نمایشگاه

 :تعاریف
  :المللی استان های بینمشخص با شرکت نمایشگاه یکه در قالب قرارداد جهان()شرکت سها دانش نقش از مجری برگزارکننده نمایشگاه عبارت استستاد برگزاری

  نماید.اصفهان اقدام به برگزاری نمایشگاه می
 های استان با نظارت شرکت های استان یا در هر محلی غیر از محل نمایشگاهها و رویدادهایی که در محل نمایشگاهها، جشنوارهنمایشگاه: کلیه نمایشگاه

 گردد.برگزار می ،ن اصفهان یا مجریان برگزارکننده نمایشگاهالمللی استاهای بیننمایشگاه
 نماید.متقاضی: هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که در چارچوب این مقررات اقدام به درخواست جهت حضور در "نمایشگاه" می 
 ام را گذرانده و تأییدیه ستاد برگزاری را کسب نموده است.نکننده: هر متقاضی که اهلیت الزم جهت حضور در نمایشگاه را کسب، و مراحل ثبتمشارکت 
 نمایند.بازدیدکننده: کلیه افرادی که به هر دلیل از نمایشگاه بازدید می 
 هستند. کننده( در غرفه مشغول به فعالیتکنندگان یا افرادی که به هر نحو )فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکتدار: اعم از کارکنان مشارکتغرفه 

 ها:غرفه (میک بند
 ی،های جداکننده، موکت، کتیبه، صندلپانل نماید است و شاملالمللی تبعیت میساخته که از استانداردهای بینها در سالن سرپوشیده مجهز به وسایل پیشغرفه (1-1

 .باشدمیز و روشنایی در حد معمول نمایشگاهی می
 .و ... اعالم نمایند 24 - 21 - 18توانند متراژ درخواستی خود را در متراژهای متقاضیان میهستند و  3ها در ابعاد مضربی از غرفه (1-2
ص و تحت مقررات مشخ ،اجراییو  مسائل ایمنی باشد که باید با هماهنگی مدیر فنی نمایشگاه و با توجه بهکنندگان میتزیینات داخلی هر غرفه به عهده مشارکت (1-3

 .ابالغ خواهد شدسازی مجزا به مجریان غرفه
 .را ندارند ستاد برگزاریها بدون اخذ موافقت گونه تغییری در غرفهکنندگان حق هیچشرکت (1-4

 :هزینه اجاره غرفه (مدوبند 
طور کامل در به عدد میز و نوشته سردرب است که های اطراف، روشنایی، خروجی برق، دو عدد صندلی، یكهر مترمربع شامل زمین و خدمات نمایشگاهی شامل پانل یبها
 .شده استنام اعالمهای ثبتفرم

 :نامثبت (ومسبند 
نام ثبت دریافت فرم گروه کاالیی مرتبط نسبت به اساس برو  (www.coverex.ir)سایت اختصاصی توانند از طریق نام میمتقاضیان حضور در نمایشگاه برای ثبت (3-1

 .و رزرو غرفه اقدام نمایند
گی، های رسیده اعم از شرکت، واحد صنفی، نمایند درخواست در پذیرش و یا رد ستاد برگزاریمنزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و کنندگان بهاعالم آمادگی مشارکت (3-2

 .سازمان، ارگان و ... اختیار تام دارد
شده هرگونه تغییر، تعویض غرفه و یا واگذاری محل تعیینو  تعویض غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستندکنندگان مجاز به واگذاری یا شرکت (3-3

 .برابر مقررات برخورد خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است و با متخلف
های بازرگانی و تجاری از مراجع مدارك ثبت شرکت برداری و یاجواز کسب معتبر، پروانه بهره ارائه مدارك مستند در خصوص نوع فعالیت که شامل موارد: پروانه نشر، (3-4

های صنفی مرتبط، مدارك مستند پیرامون تائید محصوالت تولیدی یا اتحادیهاز  نامهبازرگانی، معرفی-های تولیدیقانونی مرتبط، داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت
 داشته باشد اید مغایرتشده با نوع فعالیتی که مدارك مستند در مورد آن ارائه نمودهفعالیت ارائهچنانچه است. از معاونت غذا و دارو  محصول تأییدیه وارداتی،
 خواهد بود. کنندهمشارکتها به عهده غرفه جلوگیری نموده و کلیه عواقب و هزینه از ادامه فعالیت ستاد برگزاریشرکت 

نسبت به واگذاری غرفه به  ستاد برگزاریزمان  ها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در اینزرو اولیه غرفه در سالنالزم به یادآوری است ر (3-5
 .سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود

اه مجاز و ستاد برگزاری نمایشگ گیردانجام می گاهنام و سایر مسائل فنی توسط ستاد برگزاری نمایشتخصیص و انتخاب مكان غرفه بر اساس اولویت زمانی در ثبت (3-6
کننده تمشارک ماژور نمایشگاه اقدام نماید واجرایی و راهروها بر اساس صالحدید عمومی و شرایط فرس محل و متراژ غرفه و پالن است نسبت به فسخ قرارداد یا تغییر

غرفه بر اساس تعرفه نمایشگاهی و متراژ نهایی محاسبه  ها، قیمتصورت تغییر متراژ غرفهاین خصوص نخواهد داشت. بدیهی است در در  گونه اعتراضیحق هیچ
 .خواهد شد

قرار خواهد گرفت. لذا در صورت بروز و اعمال  ها و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه، مورداستفادهکلیه اطالعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، عینًا در سردرب غرفه (3-7
 .تب را کتبًا گزارش فرماییدهرگونه تغییر مرا

 نه  یدرزمگونه مسئولیتی نمایند، هیچ مشخصات اقدام به ارسال (روز پیش از زمان برگزاری نمایشگاه  15)شده کنندگانی که پس از مهلت تعییندر خصوص مشارکت (3-8
 .باشدنمیستاد برگزاری متوجه  و دیگر موارد در کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه اطالعاتدرج 

 کند.نمیتبعیت  مستأجر، از قوانین بین مالك و هانمایشگاهبه ذکر است قوانین و مقررات حاکم در  الزم (3-9
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 مهر و امضا:

 :شرایط پرداخت (مچهاربند 
مراتب را و آن نموده  و رزرو نهایی نامثبتاجاره غرفه جهت تكمیل  یمبلغ هزینه کامل حسابتسویهاقدام به  سه روز کاریحداکثر ظرف مدت  بایستمیمتقاضیان  (4-1

 به ستاد برگزاری اعالم نمایند.
و  را بدون قید و شرط ضبط نموده اندننمودهاقدام  حسابتسویهبدهكار بوده و نسبت به  دلیلیکه به  هاییشرکتو اموال آن دسته از  التواند کامیستاد برگزاری  (4-2

 د.نسبت به وصول مطالبات خود از طریق قانونی اقدام نمای

 :ابطال قرارداد (پنجمبند 
 یک ماهایشان مسترد خواهد شد و تا  کل مبلغ واریزیماه مانده به زمان برگزاری نمایشگاه  دوتا  کنندهمشارکتدر صورت درخواست جهت ابطال قرارداد از طرف  (5-1

 .شدنخواهد داده  عودت کنندهمشارکتوجهی به  گونههیچ بعدازآن درصد وپنجاهمانده 
نشده از قبیل سیل، طوفان، زلزله، جنگ و غیره که شرایط را برای برگزاری غیرممکن نماید، شرکت بینیدر صورت وقوع هرگونه حوادث طبیعی و غیرطبیعی پیش (5-2

 نه اعتراضی را ندارند. گوکنندگان در این صورت حق هیچنمایشگاه و ستاد برگزاری برای تغییر تاریخ برگزاری و یا لغو نمایشگاه مختار بوده و مشارکت

 موارد: سایر (ششمبند 
 کنندگانمشارکتهای نمایشگاهی، الکا در صورت نیاز به افزایش پوشش بیمهباشند. می، انفجار و صاعقه سوزیآتش، تحت پوشش بیمه هاغرفهنمایشگاه و  هایسالن (6-1

 ند.اقدام نمای مستقیماً  توانندمی
 .غیرمترقبه مسئولیتی نخواهد داشتمدیریت نمایشگاه در مقابل حوادث  (6-2
 باشد.میالزامی  هاغرفهدر  هاآنو نمایندگان  کنندگانمشارکتمی و حجاب کامل برای الاس اخالقرعایت  (6-3
ارت مذکور درج و به مرکز توسعه تجشرکت  نمایشگاهی می ایران لطمه وارد سازد، در پروندهالمستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار جمهوری اس صورتبههرگونه عملی که  (6-4

 شد. جدی و قانونی برخورد خواهد صورتبهایران گزارش و با متخلفین 
به ذکر است در صورت وقوع هرگونه پیشامدی  الزم .های ارسالی یا عودتی، دقت و توجه کامل داشته باشندکاال در تهیه لیست شودمیدرخواست  هاشرکتاز مسئولین  (6-5

 نخواهد بود. مسئولیتی متوجه مجری نمایشگاه گونههیچ بوده و ربطذی هایشرکتواقب ناشی از آن متوجه تمام مسئولیت و ع
و  هابالهز هرروزکه در پایان  ترتیباینبه. باشدمی کنندگانمشارکتنظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه به عهده  مأمورینی عمومی به عهده هانظافت کلیه فضا (6-6

 غرفه قرار دهند. در قسمت خارجی نظافت مأمورین آوریجمعجمع نموده و جهت  پالستیکی هاییسهکضایعات را در 
 رد.گیمیقرار  کنندگانمشارکتروز قبل از زمان برگزاری نمایشگاه در اختیار دو  هاغرفه (6-7
 د.نمایشگاه تماس حاصل فرمایی ستاد برگزاریبرای انجام هرگونه تبلیغات محیطی در فضاهای عمومی نمایشگاه، رادیو صدا و کتاب ویژه نمایشگاه با  (6-8
 ها را به عهده دارد و درحفاظت کاال غیر بازدید داشته باشند. زیرا نمایشگاه فقط در ساعات دائمدر طول مدت نمایشگاه باید در محل غرفه حضور  هاغرفهمسئولین  (6-9

 دار مربوط خواهد بود.غرفهغرفه با های هر حفاظت کاال ساعات بازدید مسئولیت
 48ل حداق هاشرکتنمایند. حضور نمایندگان  نمایشگاه نسبت به انجام کلیه امور اقدام بندیزمانو جدول  شدهاعالم هایتاریخطبق  اندموظف کنندگانشرکت (6-10

 .حیه نمایشگاه ضروری استساعت قبل از افتتا
 آوریجمع برگزاری چیدمان سازیتحویل غرفه جهت غرفه نامثبت مهلتنیآخر
 1398 شهریور 30 1398 شهریور 29لغایت  26 1398 شهریور 26 1398 شهریور 23 پایان تکمیل ظرفیتتا 
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خصی و ش حفظ کاالی تخلیه، مسئولیت ساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند. در صورت عدم دوازدهباید حداکثر تا  کنندگانمشارکت (6-11
 باشد.می کنندهمشارکتهرگونه هزینه انبارداری به عهده 

دیگر تجاوز نماید و یا مانعی در مسیرهای  هایغرفهنباید به حریم راهرو یا فضای  وجههیچبههر شرکت فقط مجاز به استفاده از فضای مفید غرفه خود بوده و  (6-12
 .عمومی ایجاد نماید

روز پیش  بیستخود را حداقل  سازیغرفهطرح  اندموظف کنندگانمشارکتمتر بوده و  5/3و چیدمان تجهیزات و لوازم نمایشگاهی، حداکثر  سازیغرفهارتفاع مجاز  (6-13
 ند.نمای ارسالامور فنی نمایشگاه به این شرکت  تائیداه جهت از افتتاح نمایشگ

 .نمایید اعالمنمایشگاه  ستاد برگزاریبه  کتباً را نمایشگاه هستید باید مراتب  برگزاریدر زمان چنانچه مایل به برگزاری همایش یا کارگاه آموزشی  (6-14
ها، عالمات، مپرچ ستند.کنندگان نیتبلیغات سوء علیه کاال و خدمات مشابه سایر مشارکت کنندگان مجاز به تبلیغ برای کاال و خدمات خود به روش انجاممشارکت (6-15

، ها در مسیرهای اصلینصب این عالئم یا پرچم .ها نصب شودکنندگان باید در محدوده محل غرفه آنهای مربوط به مشارکتبنرهای تبلیغاتی، تابلوها و نوشته
 ت.ممنوع اس نمایشگاه بهشرفم فرعی، محوطه نمایشگاه و مسیرهای

ه کننده( در غرفه مشغول بکنندگان که به هر نحو )فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکتسازان و کارکنان مرتبط با مشارکتداران، غرفهکنندگان، غرفهکلیه مشارکت (6-16
عدم رعایت هر یک از مفاد شرایط و مقررات عمومی و  در صورتد. فعالیت هستند موظف به اجرای مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه هستن

فضای غرفه و نیز  % 50تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل اختصاصی نمایشگاه، ستاد برگزاری می
 ی اقدام نماید.های استان برای یک دوره نمایشگاهممانعت از حضور در سایر نمایشگاه



 

 

 مهر و امضا:

 :قوانین حفاظتی و امنیتیهفتم( بند 
موارد ذیل به کلیه  برگزاری نمایشگاه، احتمالی در زمان هایسوءاستفادهرعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقای ضریب ایمنی و کاهش خطرات و  منظوربه

 گردد:می ابالغا ههکارکنان و مسئولین غرف، کنندگانمشارکت
کار نمایشگاه کارت شناسایی  در زمان ورود و در ساعات اندموظفبوده و کلیه کارکنان  در بند هشتم مطروحهشرایط مطابق با  بایستمیتعداد افراد حاضر در غرفه  (7-1

 نصب کنند. را بر روی سینه
پایان زمان بازدید نمایشگاه بر عهده تا  اموال و مسئولیت حفاظت از گرددبازمی کنندگانمشارکتدقیقه قبل از آغاز بكار نمایشگاه برای  سی هرروز هاسالندرب  (7-2

 رسانند. به همحضور غرفه خود رأس ساعت مقرر در محل  گرددمی درخواست هاغرفهلذا از همه مسئولین محترم  .باشدمیمسئولین غرفه 
در داخل غرفه مجاز  زاآتشمواد  نفتی و سایر و سالن ممنوع است. همچنین نگهداری مواد هاغرفهزا در داخل بدون حفاظ و یا وسایل شعله هایچراغنگهداری  (7-3

تاد برگزاری را با س الزم هایهماهنگی قبالً های خود نیازمندند باید الکا برای نمایش که به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال کنندگانیمشارکت. نیست
 ند.مربوطه اقدام نمای دستورالعمل نمایشگاه انجام و بر اساس

اقدام  هاسالنخود قبل از خروج از  برقی نسبت به خاموش نمودن کلیه وسایل دارانغرفهاست  الزم، گرددمیقطع  هرروزدر پایان  هاسالنبا توجه به اینكه برق  (7-4
 ند.نمای

داران در صورت فروش محصوالت خود، موظف در این راستا کلیه غرفه باشد.میاز سالن  مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کاال پس از افتتاح نمایشگاه خروج هرگونه کاال (7-5
 باشند.با سربرگ به خریداران می امضاشدهبه ارائه فاکتور مهر و 

 و کنندگانمشارکتنمایشگاه به عهده از  بازدیددر طول ساعت کار و  از محوطه نمایشگاه هاآنها تا خروج الالها از هنگام ورود کااک مسئولیت حفظ اموال و نگهداری (7-6
 باشد.می هانمایشگاهبه عهده شرکت  هاسالنپس از پایان ساعت کار و پلمپ 

 :واگذاری کارت شناسایی و کارت بازدید متخصصین هایتعرفهشرایط و  (هشتمبند 
رایگان به آنان  طوربهمخصوصی صادر و  هایبه محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه کارت هاغرفهو کارکنان  کنندگانمشارکتبرای ورود  (8-1

 مقدور نخواهد بود. ذکرشدهو صدور کارت شناسایی بیش از موارد  خواهد شدمزبور بر اساس متراژ هر غرفه صادر  هایکارتتعداد  .شودمیواگذار 
 گردد.میداران محترم تحویل غرفه هانمایشگاه اعت پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده امور فرهنگی و ارتباطات شرکتشناسایی یك س هایکارت (8-2
به یکی از دفاتر ستاد برگزاری مراجعه نموده و مجوز الزم را دریافت  ،های دعوت ویژه متخصصین، ضمن هماهنگی قبلیالزم است جهت تائید کارتداران محترم غرفه (8-3

 نمایند.
 :باشدمیبر اساس متراژ غرفه و به شرح زیر داران غرفهشناسایی  هایکارتتوزیع  (8-4

 دارکارت شناسایی غرفه
 کارت 2 مترمربع 18تا  12از 
 کارت 4 مترمربع 30تا  18از 
 کارت 5 مترمربع 48تا  30از 
 کارت 7 مترمربع 60تا  48از 
 کارت 10 مترمربع به باال 60از 

 : در نمایشگاهکاال قوانین مربوط به عرضه و نمایشنهم( بند 
نكات ایمنی و اقدامات احتیاطی در این  لذا رعایت کلیه .به نمایش گذارند بازدیدکنندگانو تجهیزات خود را جهت  آالتطرز کار ماشین توانندمی کنندگانمشارکت (9-1

 رد.گینمیدر قبال حوادث یا خسارات احتمالی را به عهده  مسئولیتی گونههیچ هانمایشگاهضروری است و شرکت  کنندهشرکتمورد توسط 
 د.شنبانمیموضوع نمایشگاه همچنین خود و  هایفعالیتو خدمات خارج از چهارچوب ارائه کاال داران مجاز به غرفه (9-2

  


