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مشاركت كننده محترم  :پانزدهمين نمايشگاه تخصصي جامع صنايع غذايي (فرآوري ،بسته بندي ،محصوالت و خدمات وابسته)

باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " پانزدهمين نمايشگاه تخصصي جامع صنايع غذايي (فرآوري ،بسته بندي ،محصوالت و خدمات وابسته)

"مواردي را جهت برگزاري هر چه بهتر و منظمتر اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها از تاريخ 61بهمن  19در ساعت61:3:در محل برگزاري نمايشگاهها ،واقع در پل شهرستان ،آماده واگذاري ميباشد.
 -2غرفه داران در بددو ورود بده نمايشدگاه و قادل از تحويدل و چيددمان غرفده ،نمدات بده مراجرده بده دفتدر ممدمول سدا ن و تكميدل
فرمهاي تحويل غرفه اقدام نمايند .در صورت غرفه سازي شبانه روزي هماهنگي با مسئول سالن الزامي است.
 -3از مشاركت كنندگاني كه تمايل به غرفه سازي دارند ،خواهشمند است نسبت به ارائه و ارسال طرح مورد نظر حداقل 0:روز قبل از برگزاري نمايشگاه و همچنين معرفي شركت يا پيمانکار
غرفه سازي اقدام نمايند .شايان ذكر است طرح پيشنهادي بايد به تاييد كارشناس سازمان نظام مهندسي ساختمان رسيده و همچنين فرم مربوطه نيز بايد ممهور به مهر نظام مهندسي گردد در
ضمن عمليات غرفه سازي مي بايست توسط غرفه سازان گريد دار كه نام آن ها در سايت نمايشگاه www.Isfahanfair.irذكر شده است انجام گردد.

جهت هماهنگي و ارسال طرح مياايمت با كارشناس امور اجرايي آقای یوسف زاده تماس حاصل نماييد.اطالعات تماس ايشان به اين شدرح
مي باشد :تلفکس -:36313:311::تلفن همراه  - :1631066111 :ايميل( mes@isfahanfair.com:جهت ارسال طرح غرفه سازي)

**بديهي است هرگونه عمليات برش كاري چوب و جوش كاري فلزات در سالن هاي نمايشگاه ممنوع مي باشد**
 -4ساعت بازديد از نمايشگاه از ساعت 65:::تا 06:::مي باشد و مممو ين غرفه موظفند  03دقيقه قال از شروع بازديد از نمايشگاه در محدل حاضدر و تدا
پايان وقت نمايشگاه و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -5برددد از اتمددام سدداعات كددار نمايشددگاه ،در سددا نهددا توسدد ممددمو ين نمايشددگاه پلمددم مدديگددردد و  03دقيقدده قاددل از سدداعت
شددروع نمايشددگاه بددا حضددور ممددمو ين نمايشددگاه در سددا نهددا فددم پلمددم مدديگددردد .ددذا حضددور ممددمو ين غرفددههددا در سدداعت
مقرر ا زامي است ،در غير اين صورت هيچگونه مممو يتي متوجه شركت نمايشگاهها نميباشد.
 -6نصب كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفهداران در ساعات كار و زمان ورود به نمايشگاه ا زامي است.ضمنا ورود اطالعات غرفهه داران(مهديران و
كارمندان حاضر در غرفه) قبل از برگزاري نمايشگاه در سامانه ثبت نام نمايشگاه الزامي مي باشد.
در صورت عدم درج اطالعات غرفه دارن از تحويل كارت غرفه داري معذوريم.

 -7ورود به پاركينگ نمايشگاه صرفا ًبا كارت پاركينگ امكان پذير بوده وكارت غرفه داري جهت ورود فاقد ارزش مي باشد.
به هر شركت(مشاركت كننده) يک عدد كارت پاركينگ تعلق مي گيرد و اين كارت صرفا جهت ورود يک دستگاه خودرو مي باشد.
 -8مممو يت حفظ و حراست از اموال غرفهها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود .و همچنین حفاظت و مراقبت از اموال شخصی از قبیی
دوربین ،لپ تاپ ،تبلت ،تلفن همراه ،وجه نقد ،اسناد و مدارک ،کیف دست و..در طول برگزاري نمايشگاه برعهده خود افراد بوده و از قرار دادن آن ها در کانترهاجداخودداري
به عم آوريد.

 -9غرفهداران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچو فرا يتهاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -6:حداكثر ارتفاع مجاز غرفه سازي  3/5متر ميباشد.
 -11غرفهداراني كه از وسايل سمري و بصري استفاده مينمايند ملزم به رعايت صداي وسيله صوتي درحد غرفه خود ميباشند.
-12غرفددددهداران حددددب چمددددااندن پوسددددتر و كاتددددا وگ بدددده ديددددوار نمايشددددگاه بددددا اسددددتفاده از هرگوندددده مددددواد چمدددداي را ندارنددددد
در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خمارت وارد شده ميباشند.

 -10نگهداري و استفاده از وساي قاب اشتعال از قبی  :هیتر،سیگار ،گاز پیک نیک ،شمع و چراغ و ابزار هاي آتش افروز در داخ غرفه اکیدا ممنوع اسیت

همچنین استرمال دخانيات در محي نمايشگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
 -14نظافدددت نمايشدددگاه هدددر روز برعهدددده برگزاركنندددده بدددوده و در صدددورتيكددده پرسدددنل خددددمات از نظافدددت غرفدددهاي خدددودداري و يدددا
سهلانگاري نمودند مراتب را فورا با ذكر تاريخ به مممول سا ن اعالم دارند( .به استثناء غرفه هايي كه غرفه سازي داشته اند)
 -15بددا عنايددت بدده اينكدده برددد از سدداعت مقددرر در پايددان هددر روز بددر سددا نهددا ق ددع مدديگددردد الزم اسددت قاددل از زمددان مددذكور نمددات
به خاموش نمودن كليه وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد.
-41حفاظت غرفه ها در فضاي باز بیرون از سالن ها به عهده خود غرفه داران م باشد مگر اينکه هماهنگ هاي الزم پیرامون آن ها قبال از طريق تنظیم فرم هاي
حراست (حفاظت فیزيک نمايشگاه )صورت گرفته باشد.
-41غرفه داران بايد از انجام هر عمل که موجب ب نظم در محیط نمايشگاه شود پرهیز نمايند.

نام و نام خانوادگي  -مهر شركت-امضا-تاريخ

............................................................................................................................................................................................. ..............
**********این قسمت تکمیل گردد***********
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 -81غرفه هاي نمایشگاه تا سقف 15000000000ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه می باشد و مشارکت کنندگان در صورت نیاز به فزهیف
پوش

بیم غرز های خود می توفنند ب نما ندگی های بیم ف رفن مرفجع زرما ند.

 -19غرفه داران در طول زمان برگزاري نمايشگاه ملزم به رعايت موازين و شمونات اسالمي و همكاري با مامورين ذيرب ممتقر در نمايشگاه ميباشند .همچنين خواهران موظفند
حجاب کام اسالم شام مانتو و مقنعه (پوشاندن تمام بدن به جز قرص صورت و دست ها تا مچ ،عدم استفاده از زيورآالت و آرايش ظاهري در انظار عموم و کوتاه و چسیبان
نبودن پوشش و مانتو) را به طور کام در طول ساعات برگزاري نمايشگاه رعايت نمايند و برادران از استفاده کراوات در نمايشگاه خودداري نمايند.

 -02غرز دفرفن مجاز ب ورود کاال در طول زمان برگیفری نخوفهند بود.
 -04استفاده ازپرژکتورهاي قلم  022وات در غرفه هاي نمايشگاه ممنوع بوده وصرفاً پرژکتورهاي  LEDومتال مجازم باشد.
 -22خروج کاال و تخلیه صرفاً ساعت03:0روز20بهمن ماه  79می باشد و حداکثر تا ساعت 20300همان روز امکان پذیر است وشرکت کنندگان مجاز به تخلیه و جمع آوری کاالهای خود درشب
آخر نمایشگاه نمی باشند و در صورت عدم حضور در ساعت اعالم شده صبح شركت نمايشگاه ها هيچ گونه مسئوليتي را در اين خصوص به عهده نمي گيرد.

-03مشارکت کنندگانی ک فز دکور پی ساخت (غرز سازی) فستفاده می نما ند  ،موظف ب نصب ک پالک بر روی سازه خود می باشند ب نحوی ک در معرض د د بوده و
شامل نام غرز  ،نام برند و شماره غرز ب صورت کامالً وفضح باشد .ضمنا ً غرز دفرفنی ک فز دکور نما شگاهی فستفاده می نما ند ملیم ب نصب کلید محازظ جان در غرز های
خود می باشند و در صورت عدم نصب فز تحو ل برق نما شگاه ب غرز خوددفری بعمل خوفهد آمد و مسئولیت هرگون حوفدث ناشی فز عدم نصب ف ن کلید ب عهده غرز دفرن
خوفهد بود.
*نصب اسپيس فريم انحصارا مي بايست توسط شركت تعاوني چند منظوره انجام گردد*.
 -02کلی مشارکت کنندگانی ک فز فسپیس زر م ا سا ر سازه های زلیی فستفاده می نما ند الزم فست نسبت ب رعا ت فصول ف منی(عدم فتصال سیم برق ب بدن غرز ،فتصال
سیم فرت و نصب کلید محازظ جان) در غرز های خود فقدفم نما ند.ضمناً در صورت عدم رعا ت فصول ف منی مسئولیت حوفدث ناشی فز آن ب عهده غرز دفر خوفهدبود
 -02غرز دفرفن در صورت عدم رعا ت حر م رفهروهای نما شگاه درزمان برگیفری نما شگاه مشمول ب پردفخت جر م خوفهند شد.
 -01انجام هرگونه تبليغات اعم از ديداري و شنيداري و شعارهاي تبليغاتي و برگزاري هرگونه برنامه جنبي (قرعه كشي  ،سمينار  ،همايش و ).......................در حهين
برپايي نمايشگاه توسط مشاركت كننده با ارائه مدارک و مستندات و هماهنگي الزم با امور اجرايي امکان پذير خواهد بود.
-09غرفه داراني كه اقالم جرثقيلي دارند موظفند درساعت اوليه تحويل غرفه درنمايشگاه حاضر باشند.

-02کلی مسئولیت های ف منی،مدنی وکیفری وسا ل و تجهییفت دفخل غرز در زمان برگیفری نما شگاه و حوفدث ف جاد شده ناشی فزف ن تجهییفت بعهده غرز دفر می باشد .
 -02تكمیل و ممهور نمودن زرم خروج کاال و تا ید تسو حساب توسط کارشناس ستاد برگیفری،شرکت تعاونی نما شهگاه و همچنهین ر هیس فجرف هی و( ها نما نهده آن )جههت
خروج کاالی کاالی غرز فلیفمی فست.
 -32در صهههههورتیکههههه غرزههههه سهههههازفن بعهههههد فز فتمهههههام نما شهههههگاه و در زمهههههان فعهههههالم شهههههده نسهههههبت بههههه جمههههه آوری غرزههههه و تخلیههههه
زضای فشغال شده فقدفم ننما ند ،ر یس فجرف ی رأساً نسبت ب دستور جم آوری غرز فقدفم و هرگون فعترفض در ف ن خصوص پذ رزت نمیشود.
-36مشاركت كنندگاني كه درخواست استفاده از برق  3فاز در ايام نمايشگاه را دارند بايد  6:روز قبل شروع نمايشگاه درخواست خود در اين زمينه را به صورت مکتوب به مسئولين سهالن هها
تحويل نمايند(در غير اين صورت مسئوليت عدم واگذاري برق  3فاز به عهده اين شركت نمي باشد)

 -30نصب هر گون قفس  ،و تر ن و چیدمان کاال و محصوالت در غرز ها با د با نظر مسئول ف منی سالنها فنجام شود.
*جهت دريافت سرويس اينترنت در زمان برگزاري نمايشگاه ها الزم است كدملي مديرعامل شركت به مسئول مربوطه ارائه گردد.
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مشاركت كننده احراز نشده است ،ستاد برگزاري مجاز خواهد بود نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت و حتي پلمپ غرفه مذكور اقدام نمايد.
*كليه مشاركت كنندگان موظفند براي تسهيل حضور و بازديد كليه اقشار بازديد كننده از اين نمايشگاه علي الخصوص جامعه معلولين و جانبازان  ،در طرح غرفه سازي خود پيش بيني اجهراي
رمپ مناسب با شيب كوتاه در ورودي فضاي تحت اختيار خود را داشته باشند*.
* نصب هر گونه قفسه  ،ويترين و چيدمان كاال و محصوالت در غرفه ها بايد با نظر مسئول ايمني سالنها انجام شود.
* ارائه و همراه داشتن مجوز هاي بهداشتي از سازمان غذا و دارو براي محصوالت قابل عرضه و نيز مجوزهاي بهداشت فردي ازبخش بهداشت محيط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي براي
غرفه داران حاضر در نمايشگاه الزامي است* .

سروش صيدال پور
رييس اجرايي
اينجانب

مديرعامل  /نماينده تاماالختيار شركت

با آگاهي به مطالب فوقالذكر(مندرج در 2برر)،

اين فرم را امضا نموده و مسئوليت رعايت مفاد اين شرايط و مقررات به عهده اينجانب مي باشد.
امضاء-مهر شركت-تاريخ
**********این قسمت تکمیل گردد***********
****خواهشمند است پس از تکميل قسمت مشخو شده در  0برگ فرم ،نسبت به ارسال آن به اين شركت از طريق شماره فاكس  :36-313:311:اقدام فرمائيد.
****در صورت عدم ارسال اين فرم تا قبل از برگزاري نمايشگاه ،امور اجرايي و از تحويل دادن غرفه ها در روز تحويل غرفه معذور مي باشد.

