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 مدیریت محترم 

 باسالم

رساند شرکت نمایشگاههای بین المللي استان اصفهان در نظر دارد با تکیه بر پتانسیل باالی این استان در زمینه های احتراماً باستحضار مي
به  سبتنبرگزاری چندین دوره نمایشگاههای مختلف در این حوزه، همچنین و  کشاورزی و غذایي، تولید و بازرگاني بویژه در صنایع لفمخت

 .اقدام نماید INFEX2019 عنوانبا  خدمات( )فرآوری، بسته بندی، محصوالت،صنایع غذایی  جامعنمایشگاه  پانزدهمینبرگزاری 

 

 INFEX2019 تحلیل بازار و مزیتهای

  میلیون دالر ماشین آالت صنایع غذایي. 002درصدی محصوالت غذایي و کشاورزی از صادرات غیرنفتي و واردات  02سهم 

  (کارکن 22درصد کارگاههای بیش از 9/11عداد کارگاههای صنعتي کشور )در ت صنایع غذایي و آشامیدنيرتبه اول. 
 کشور. کارگاههای صنعتي استان اصفهان در ارزش سرمایه گذاری رتبه اول 
  میلیون یورو در استان اصفهان. 072پروژه برای جذب سرمایه خارجي به ارزش بیش از  19توسعه 
 ر خامشی و ،جوجه یکروزه، گوشت بوقلمون ،تولید گوشت مرغو نیز  ،تعداد واحدهای مرغداری گوشتياستان اصفهان در  رتبه اول. 

  سیب، انار، سبزی و صیفي گلخانه ای.محصوالت شترمرغاستان اصفهان در تولید گوشت قرمز،  سومرتبه ، 
 از نمایشگاه چین-آلمان، و ایران-حمایت معنوی اتاق بازرگاني اصفهان، اتاق اسالمي، اتاقهای بازرگاني مشترک ایران . 

 ترکیه در دوره های قبل. حضور برندهای معتبر داخلي و شرکتهایي از کشورهای کرواسي، ایتالیا و 

 

INFEX2019 در یک نگاه 

 :محل نمایشگاههای بین المللي استان اصفهان             1979ماه  بهمن 11-17   زمان و مکان برگزاری نمایشگاه 

 :وادتجهیزات و ملزومات بسته بندی مماشین آالت و تجهیزات تولید و فراوری مواد غذایي و آشامیدني، ماشین آالت،  محصوالت قابل ارائه در نمایشگاه 

جهیزات تي، تغذایي و آشامیدني، ماشین آالت و تجهیزات حمل و نگهداری مواد غذایي، سردخانه های صنعتي، تجهیزات پخت غذا، تجهیزات آشپزخانه های صنع

محصوالت غذایی و آشامیدنی، مواد اولیه و افزودنیها، انواع  .و ملزومات هتل، رستوران و کافي شاپ، تجهیزات و خدمات سرو غذا، تجهیزات فروشگاهي

ی، تمحصوالت سالم و ارگانیک، محصوالت تازه خوری، انواع گوشت سفید و قرمز، ادویه جات، نان، شیرینی و شکالت و غیره، مراکز علمی و تحقیقا

 محصوالت دانش بنیان، تشکلها و نشریات تخصصی، و ... .

  :بازای  ریال .....1.55ریال بازای هر متر مربع در غرفه های عادی و هزینه حضور در غرفه های ویژه،  ....1.555هزینه حضور در نمایشگاه

  هر متر مربع می باشد.

  درصد تخفیف خواهند شد.  5تولیدکنندگان ماشین آالت، و شرکتهای دانش بنیان )با ارائه مدرک معتبر از مراجع ذیصالح( مشمول 

 

 

 

 دبیرخانه ستاد برگزاری -باتشکر
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 درخواست مشارکت در نمایشگاهقرارداد و فرم 
 

 نام و نام خاوادگي نماینده تام االختیار: مدیر عامل:نام و نام خاوادگي  شرکت: ثبتي نام

  :تلفن همراه :تلفن :و وب سایت پست الکترونیکي
 

 نام سردرب غرفه: نشاني کامل پستي:

 

 شگاهینما در نام ثبت طیشرا

 سایت وب در مندرج عمومي مقررات و شرایط تابع نمایشگاه این در مشارکت www.Isfahanfair.ir   باشد ميستاد برگزاری دبیرخانه و شرایط اختصاصي اعالمي توسط.  

  و اختصاصي خواهد بود. عمومي مقررات و شرایطدر نمایشگاه و پذیرش  مشارکت درخواست منزله به فرم این ارسالامضا و  

 .اطالعات اعالمي در این فرم عیناً در کتاب نمایشگاه درج خواهد شد 

 به تایید ستاد برگزاری است و تحویل غرفه پس از واریز وجه و تسویه حساب قطعي صورت مي پذیرد.  منوطمتقاضي،  پذیرش نهایي و قطعي نام ثبت 

  اقدام نمایدبه پرداخت کامل وجه غرفه  نسبتاز حضور به هردلیل،  انصرافاست حتي در صورت  این فرم، متقاضي موظف ارسالپس از امضا و.  

  راژ غرفه و به تغییر محل و متستاد برگزاری نمایشگاه مجاز است نسبت  ستاد برگزاری اعالم شود.دبیرخانه موارد خاص موثر در جانمایي، باید بطور مکتوب در زمان ثبت نام به
 .پالن اجرایي و راهروها بر اساس شرایط نمایشگاه اقدام نماید

 ي ارجاع مي گردد.در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسیر و اجرای این قرارداد، مراتب به مرکز داوری اتاق بازرگاني اصفهان جهت داوری و حل اختالف نهای 

 ط و ستاد به موظف به رعایت کلیه موارد ایمني، امنیتي، بهداشتي، مقررات سازمان غذا و دارو و استاندارد، و سایر موارد اعالمي از سوی مراجع ذیرمشارکت کنندگان و کارکنان غرف
 .تداش نخواهد اعتراض حق متخلف مي گردد و شخص خاطي پلمپ برگزاری در طول نمایشگاه هستند. در صورت تخلف، ضمن برخورد وفق قوانین و مقررات مربوط، غرفه

 مدارک ثبت نام در نمایشگاه 

 مربوط با هماهنگي ستاد برگزاری. تیسا قیطر از نام ثبتستاد برگزاری نمایشگاه و دبیرخانه فرم به  ارسال و مشارکت درخواستقرارداد و  فرم تکمیل 
  ستاد برگزاری نمایشگاه. دبیرخانه ارسال فیش بانکي وجه واریزی به حساب اعالم شده توسط 

 برداری شرکتهای تولیدی، کارت بازرگاني شرکتهای بازرگاني، پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفي مرتبط، و ارائه کلیه مدارک مستند درخصوص نوع فعالیت )شامل: پروانه بهره
 ستاد برگزاری و مراجع ذیربط. دبیرخانه واستي از سوی کد اقتصادی، مجوز بهداشت و غذا و دارو، گواهي استاندارد( و نیز سایر مدارک درخ

 را دارد، در این صورت متقاضي موظف به پرداخت وجه  و تعطیلي غرفه حق فسخ قرارداد در هر زمان در صورت عدم ارائه مدارک درخواستي توسط مشارکت کننده، ستاد برگزاری

 .رگزاری و سایر مراجع ذیربط خواهد بودستاد بدبیرخانه کامل غرفه و سایر خسارات اعالمي از سوی 

 هزینه های ثبت نام در نمایشگاه 

  (ریال 11.722.222معادل متری  10)هر غرفه  مي باشد بازای هر متر مربع ریال 1.292.222در غرفه های عادی، هزینه حضور. 
 ،ریال(. 01.222.222متری معادل  10بازای هر متر مربع مي باشد )هر غرفه  ریال 1.922.222 هزینه حضور در غرفه های ویژه 

  ،درصد تخفیف خواهند شد. 2مشمول )با ارائه مدرک معتبر از مراجع ذیصالح(  شرکتهای دانش بنیانو تولیدکنندگان ماشین آالت  

 ارائه در نمایشگاه محصوالت قابل 

  تولید و فراوری مواد غذایی و آشامیدنیتولید و فراوری: ماشین آالت و تجهیزات. 

 بسته بندی: ماشین آالت، تجهیزات و ملزومات بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی. 

 ،تجهیزات و ملزومات  نگهداری و سرو: ماشین آالت و تجهیزات حمل و نگهداری مواد غذایی، سردخانه های صنعتی، تجهیزات پخت غذا، تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

 .هتل، رستوران و کافی شاپ، تجهیزات و خدمات سرو غذا، تجهیزات فروشگاهی

 قرمز، ادویه جات، نان،  محصوالت: انواع محصوالت غذایی و آشامیدنی، مواد اولیه و افزودنیها، محصوالت سالم و ارگانیک، محصوالت تازه خوری، انواع گوشت سفید و

 شیرینی و شکالت و ... .

  انش بنیان، تشکلها و نشریات تخصصی، و ... .تحقیقاتی، محصوالت دمراکز علمی و  

 
.......... با آگاهي کامل از شرایط و قوانین و مقررات نمایشگاه درخواست ....................مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت ............... اینجانب ...............................

 مترمربع را دارم. ....................ویژه به متراژ  عادی/ غرفهحضور در 
  مهر و امضاء متقاضی
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