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: خیابان میر ، روبروی سرپرستی بیمه آسیا ، مجتمع تجاری هفت آسمان ، طبقه دوم ، واحد پنج یرستاد برگزا  

 شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان 

13630819636همراه :    160-69903133نمابر :    160-60916119  160-60919910)ده خط(    160-69966363تلفن :   

 بیست و  یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

 اصفهان ،پل تاریخی شهرستان        79مهرماه  11لغایت  11

 محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی
 
 

 شرایط ثبت نام در نمایشگاه 

جهت دریافت فرم های ثبت نام و نقشه سالن با شماره تایید ثبت نام مشارکت کننده و تایید جانمایی به عهده  ستاد برگزاری نمایشگاه خواهد بود .  -

 تماس حاصل فرمایید.  13660819636خط( و یا  01) 160-69966363های : 

از مبلغ کل اجاره بهاء غرفه بعنوان خسارت دریافت و مابقی به  %61افتتاح نمایشگاه در صورت انصراف شرکت کنندگان به هر دلیل تا یکماه قبل از  -

د مشارکت کننده عودت داده خواهد شد و در صورت عدم رعایت مدت مقرر در این بند کلیه مبلغ غرفه بعنوان خسارت به برگزار کننده تعلق خواه

 . گرفت

 مدارک مورد نیاز جهت مشارکت

 ارائه فیش بانکی در مهلت زمانی مقرر از سوی ستاد برگزاریو تکمیل و ارائه فرم درخواست مشارکت )قابل دریافت از ستاد برگزرای نمایشگاه(  -

ت حق فسخ قرارداد و عدم واگذاری غرفه به مشارک مجری برگزاری نمایشگاهدر صورت عدم ارائه مدارک درخواستی توسط هریک از مشارکت کنندگان ،  -

 کنندگان مذکور را خواهد داشت . 

 ارائه مدارک مستندات در خصوص نوع فعالیت شرکت شامل هر یک از موارد ذیل :  -

 ارائه قرارداد نمایندگی انحصاری از شرکتهای تولیدی، بازرگانی پروانه بهره برداری )برای شرکت های تولیدی(

 اقتصادی )کد اقتصادی(فایل تصویر کارت  فایل تصویر کارت ملی مدیر عامل

 مدارک ثبت و کارت بازرگانی شرکت های بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط )برای شرکت های خدماتی و بازرگانی و هدلدینگ ها(
 

 اگذاری غرفه به شرح ذیل میباشد الویت ثبت نام جهت انتخاب و و

  ساختمان ی و برندهای مطرحصنعتشرکتهای تولید کننده و کارخانجات 

  شرکتهای صادر کننده و بازرگانان 

  نمایندگی های صنفی و فروشگاههای معتبر تحت پوشش اتحادیه های ساختمان و نظام مهندسی 

 نمایندگی های مجاز شرکتهای خارجی 

 زمینه های فعالیت حاضر در نمایشگاه 

کف پوش، پوشش تولیدات ، محصولات دکوراسیون داخلی خانه و آشپزخانه : کابینت آشپزخانه و شیر آلات ساختمانی، دکوراسیون مدرن و نمای داخلی و انواع 

پوشش سقف و دیوارهای  نما و پوشش های خارجی ساختمان : و انواع جدا کننده محیط های داخلی،های ساختمانی داخلی و رنگ، نرده ، حفاظ و پله ، پارتیشن 

 ،تجهیزات الکتریکی و مکانیکی : انواع کلید و پریز، لامپ و محصولات نورپردازی، سیم و کابل ، آسانسور و پله برقی ، لوله و اتصالات  ،بیرونی، انواع درب و پنجره 

کننده ها و سقف های تولید شده به روش پیش ساخته ، انواع عایق سبک سازی و مقاوم سازی ساختمان : سازه ها و خانه های پیش ساخته ، انواع دیوارها، جدا 

نه سازی مصرف انرژی در ساختمان انواع مصالح ساختمانی: بلوک . بتن ، آجر و سفال ، گچ و سیمان ، آهن و فولاد ، مباحث بهی ، های رطوبتی و حرارتی دیوار وسقف

 و آموزشی ، شهرک های علمی و تحقیقاتی ، پارک های علم و فناوریساختمان های هوشمند و سایر زیر گروه های مرتبط علمی 
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: خیابان میر ، روبروی سرپرستی بیمه آسیا ، مجتمع تجاری هفت آسمان ، طبقه دوم ، واحد پنج یرستاد برگزا  
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 فرم درخواست مشارکت

 

 

مشارکت کننده محترم لطفا کلیه اطلاعات درخواستی را با دقت مطالعه و تکمیل فرمایید مشخصات مشارکت کننده عینا در کتاب ویژه 

 نمایشگاه درج خواهد شد.

 نام مدیر عامل:                                                                                                                                  نام شرکت:                                                         

 : شناسه ملی                                                 کد ملی مدیر عامل:                         کد اقتصادی :                     

 کدپستی :                                                                       :                                                                                                                            آدرس 

 نام و سمت فرد مسئول در نمایشگاه:                                           

 شماره همراه:                            دورنگار:                                              تلفن :                                      

زمینه فعالیت :
 
 
 

 شماره غرفه فضای مورد نیاز متر مربع –جاره بهاء غرفه ا غــرفه 

غرفه های ویژه )غرفه های ورودی 

سرپوشیده داخل  * غرفه های دوبر و جزیره( سالن،

 سالن

   ریال 000/050/1

 غرفه های عادی 

 و جزیره ها(  )رینگ اطراف سالن
   ریال 000/050/1

   ریال 000/000  فضای باز

 

  . غرفه های ویژه غرفه های ستاره دار در هر سالن میباشند 

  بندی )پانلهای اطراف غرفه( ، دو عدد صندلی و یک عدد میز نمایشگاهی به غرفه های پیش ساخته داخل سالن مجهز به پارتیشن

 متر مربع ، کتیبه نویسی )سردرب به تعداد ضلع های باز غرفه( ، روشنایی و پریز برق و کفپوش میباشد. 01ازای هر 

  ارزش افزوده می باشد.  %3قیمتهای فوق با احتساب 

  ان پذیر بوده و در غیر اینصورت برگزارکننده هیچ تعهدی به مشارکت کننده ندارد.درصد کل مبلغ غرفه امک 61رزرو غرفه با 

 .تسویه حساب مشارکت کننده تا دو هفته  ارائه مدارک معتبر و مجوزهای مربوطه جهت حضور آن شرکت در نمایشگاه الزامی می باشد

 قبل از افتتاحیه نمایشگاه الزامی می باشد.

 160-69966363ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن   160- 69913136شماره نمابر  لطفاً فرم تکمیل شده را به 

 خط( تماس حاصل فرمائید.01)

صحت اطلاعات قید   ...... ........................................شرکت ... تام الاختیار نمایندهمدیر عامل /  ........ به عنوان..........................اینجانب..............

 کلیه موارد مندرج در مقررات مربوط به شرکت در نمایشگاه را مطالعه نموده و متعهد به رعایت آنهامی باشم.شده را تایید و 
 


