
     
 

 
 

 (ریال علی الحساب 1،300،000متری ).می باشم ) شامل پارتیشن بندی ، کتیبه ، میز وصندلی ، موکت (استفاده از تجهیزات نمایشگاه  متقاضی □

                                                                                                                                                             (                       021) 9-44953036-44107844 :کستلف

              www.khorshidfair.net        
 

      A.Contact informaton                                                                                                                                  اطالعات مشارکت کننده                                        

 COMPANY NAME   نام شرکت

 COMPANY DIRECTOR   املنام مدیر ع

 ACTIVITY   زمینه فعالیت

 :ADDRESS :آدرس

 TEL    تلفن

 FAX   فکس

 WEBSITE   ایمیل

     کد اقتصادی

  شناسه ملی

  شماره موبایل

  وبسایت /اینستاگرام

 ران منطق بر اعالم شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ته 1401تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی سال 
                                                                                                                                                    B.Exhibition stand  

 تعرفه هر متر مربع  حداقل متراژ نوع غرفه کد 

 ریال4،800،644 متر مربع 24 )علی الحساب(غرفه در سالن سرپوشیده  01

 ریال3،393،044 مترمربع 50 غرفه در فضای باز بدون هیچگونه تجهیزات 02

 155     € ----- غرفه ارزی در فضای باز 03

  260      € متر مربع 12 )علی الحساب( غرفه ارزی داخل سالن 04

 ریال  8،500،000 -€50 ریالی -ارزی -اپلیکیشنتعرفه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C.signatureمهر و امضا  

ه پیوست در )برراتقو م یطشرا از لمکا یبا آگاه. ...........................رکت ...............ـینجانب ............................................ مدیریت/ نماینده تام االختیار شا

 ............ژ ......... به مترا....ت فضای نمایشی کد ......در خواس نمایشگاه صنعت رستوران ، فست فود ، کترینگ ، تجهیزات و صنایع وابسته  بند(44

شماره  به یاله بانکوح یط ...ریال.......................ده جمعا به مبلغ..........ـوابط برگزارکننضه طبق ـو به پرداخت کل هزینه اجاره غرف  را دارم مترمربع 

 این ضمنا   باشم. یم متعهد  خورشید بلنداخترام به ن 6104-3374 -6145-6988  شماره کارتبه  ایو   90IR-0120-0200-0000-4219-8928-51 شبا

 نیر چهارچوب قوانبرگزار کننده د یسو از که ضوابطی و مقررات کلیه و بوده کپی( نسخه روی از حتی( وصول قابل و قانونی کامال قرارداد یک قرارداد

 .باشد یشرکت م نیمورد قبول ا دهیگرد میو تنظ هیته مایشگاه های بین المللی ج.ا.ایرانو شرکت سهامی ن رانیسازمان توسعه تجارت ا
 

 ر شرکت                                                                 مضا و مها                        تاریخ                                                                                                                                        
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ثبت نا نیو قوان طیشراـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
 درج اش تباه هرگون ه روزب  قبال در مسئولیتی خورشید نمایشگاهی شرکت فرم، تکمیل عدم صورت در. است الزامی امضاء و شرکت مهر همراه به مقررات و نام ثبت فرم تکمیل -1

 .دارد تام اختیار ها درخواست قبول یا رد در کننده برگزار ضمن در. داشت نخواهد کتاب نمایشگاه و ها فرم در مشخصات

 نمایش گاهی ش رکت برای را لزامیا هیچگونه وجه واریز بدون فرم، ارسال. نماید واریز کننده برگزار حساب به نام ثبت هنگام در را غرفه هزینه %100 بایست می کننده مشارکت -2

 نخواه د مس ترد کنن ده مش ارکت هب وجهی گونه هیچ آن(، انعقاد از پس زمانی )هر قرارداد نمودن کنسل صورت در.نماید نمی ایجاد کننده مشارکت به غرفه جهت اجاره خورشید

 ک اری شرایط و جوانب میتما نام ثبت از قبل دارد تقاضا محترم کنندگان شرکت از لذا باشد، می شرطی پیش هیچ بدون قرارداد مبلغ پرداخت کل به متعهد کننده مشارکت و شد

 ب ویهه نمایش گاه اجرای ی رون د بر که مسائلی بروز از تا نمایند اقدام نمایشگاه در مشارکت به نسبت خود مقدورات و امکانات از اطمینان حصول از پس و سنجیده درستی به را خود

 .دارد قضایی جعمرا از را دعوی هرگونه پیگیری و طرح حق برگزارکننده اینصورت غیر شود .در جلوگیری گذارد می باقی منفی تاثیر آن، افتتاح به نزدیک روزهای در

 .شودیمسترد نم یوجه چگونهیه شگاهیمادر ن افتهی صی. در صورت عدم استفاده از غرفه تخصباشدیقابل قبول نم عنوان چیهکاهش متراژ غرفه به -3

ک ل ق رارداد  از مبل غ %30رارداد، قکل مبلغ  زیگردد عالوه بر وار یمتعهد م دینما شگاهیروز اقدام به انصراف از نما 30چنانچه مشارکت کننده تحت هر عنوان در زمان کمتر از  -4

 .ام خواهد نموداقد انیمتقاض ریمحل غرفه به سا یواگذارنسبت به  دیدر صورت صالحد یستاد برگزار کنی.ل دینما زیبه حساب برگزار کننده وار مهیبه عنوان جر زین

د ب ود و مش ارکت حس اب خواه  هیغرف ه، م الت تس و دمانی چس اخت و  اتی عمل انیغرفه پس از پا یمتراژ نهائ نکهیباشند. ضمن ا یالحساب م یمبالغ فوق بصورت عل هیکل-5

 ندیری اقدام نمابه ستاد برگزا ربوطههای آن بر اساس تعرفه های م نهینسبت به پرداخت هز گرید یهای جانب نهیوجود هز ایمتراژ  شیکنندگان موظفند در صورت افزا

 باشد. یبوده و پس از آن مردود م یغرفه قابل طرح و بررس لیادعا در خصوص متراژ غرفه واگذار شده تنها در روز تحو هرگونه -6

 داده خواهد شد لیبه غرفه داران تحو شگاهیروز قبل از نما کی شود،یساخته که توسط برگزار کننده احداث م شیپ یغرفه ها -7

ب دون  ای  زاتی ن و  غرف ه از ن  ر ب ا تجه نیشده در فرم ثبت ن ام و همچن  دی. لذا متراژ قردیگ یقرار م یمالت اقدامات بعد ،یمتقاض یمطالب مندرج در فرم ثبت نام از سو -8

 بودن آن تنها براساس مندرجات فرم ثبت نام مد ن ر قرار خواهد گرفت. زاتیتجه

واس ت درخ یم راه ف رم ه اآنرا به ه دیمورد درخواست به هنگام ثبت نام به شماره حساب اعالم شده پرداخت و رس یمشارکت را بر اساس فضا نهیکل هز دیشرکت کنندگان با -9

 .ندینما لیمشارکت به برگزار کننده تحو

 دد.گر زیبه شماره حساب اعالم شده توسط ستاد برگزاری وار دیاجاره غرفه، ضمانت غرفه سازی و .... با نهیهز لیپرداخت ها از قب هیکل-10

س ت در مح ل غرف ه ااس تفاده ش ده  یسالما شئوناتبا  ریمغا ریکه در آنها از تصاو ییو . . . مربوط به کاالها لمیفمانند پوستر، بروشور، کاتالوگ، عکس،  یغاتیاقالم تبل شینما -11

 باشد یممنو  م

روتک ل پ تیرعا گردد.عدم یمکامل آنها را متعهد  تیو رعا رفتهیپذ شگاههاینما یوزارت بهداشت و شرکت سهام یمفاد پروتکل های بهداشت هیمشارکت بطورکامل کل یمتقاض -12

 غرفه را بهمراه داشته باشد یلیتعط نیو در صورت عدم تمک یمال میجرا تواندیها م

از ساعت ک ار و  کنندگان است و پس به عهده مشارکت شگاهیاز نما دیدر طول ساعت کار و بازد شگاهیکاالها از هنگام ورود کاال تا خروج آنها از محوطه نما ینگهدار تیمسئول -13

قب ل  ق هیدق 30آن ان  ندهیمان ایغرفه ها موظفند خود و  نیمسئول ذاباشد. ل یتهران م یالملل نیب شگاهیبه عهده نما دهیسر پوش یحفظ اموال در سالن ها تیلن ها مسئولپلمپ سا

 باشد. یاران مدحضور به موقع بر عهده غرفه از عدم  یدر محل غرفه حضور داشته باشند و هرگونه عواقب ناش شگاهینما انیپس از پا قهیدق 15و  شگاهیاز شرو  نما

   رزشش ده و فاق د ا یلق ت یش ینما زاتی کااله ا و تجه نصورتیا ریقرار دهند، در غ مهیکاالها و اجناس موجود در غرفه خود را تحت پوشش ب هیشرکت کنندگان موظفند کل -14

 باشد. یم

دس تگاه  هی ته راسا نسبت به دیبا نوسان برق شهر ندارد. شرکت کننده ایغرفه داران بعلت قطع  یکیالکتر یها ستمیس در قبال از کار افتادن یتیمسئول چگونهیبرگزارکننده ه -15

 .دیاقدام نما UPS ایمحافظ 

 .ردیذپ یخصوص نم نیرا در ا یتیمسئول چیه دیخورش یشگاهیباشد و شرکت نما یاستاندارد بر عهده شرکت کننده م یاز نداشتن گواه یعواقب ناش -16

در ص ورت وج ود  یفن  یز بررس . پس اندیارسال نما ییبه معاونت اجرا شگاهیروز قبل از شرو  نما 20برق سه فاز و انشعابات آن درخواست مکتوب خود را حداکثر  انیمتقاض -17

 ارائه خدمات مذکور، فاکتور صورتحساب صادر خواهد شد. یساخت الزم برا ریز

ش رکت  تنص وریا ری ارد) .در غحض ورند ش گاهیکه در نما یگریمجموعه د غاتیتبل ایفضا  یندارد( اعم از واگذار ریاز غرفه را به غ یقسمت ایمام ت یشرکت کننده حق واگذار -18

 .دیغرفه مذکور اقدام نما یلیتواند نسبت به تعط یم یمجر

 باشد. یم یبه عهده متقاض لیه ها پس از تحوبه عهده برگزار کننده و در داخل غرف شگاهینما یعموم ین افت راهرو ها و فضا -19

ممنو  ب وده  دایباشد اک گرید یها که مزاحم غرفه یبه نحو دیبلند و ناهنجار نما اریبس یآهنگ ها و صداها دیکه تول شگاه،ینما ییبرپا نیدر ح یصوت یها ستمیاستفاده از س -20

 .دیمشارکت کننده نما همیمتعلقات و جر یتواند اقدام به جمع آور یو برگزارکننده م

 باشد. یم یامالز انیخانم ها و آقا یبرا یشئونات و پوشش اسالم تیحفظ و رعا نیباشد. همچن یمنعقده بر عهده شرکت کننده م یقرارداد ها هیکل تیمسئول -21

کت کنن ده ا ب ه درخواس ت مش اروجود نداشته باشد، بن شگاهینما یامکان برگزار یو ... که به هرنحو لیجنگ و شورش و زلزله و س لیفورس ماژور از قب طیدرصورت بروز شرا -22

 مبلغ عودت داده خواهد شد. ی، الباق( یمربوط به برگزار یها نهیپس از کسر هز)

 



     
 

 
 

ب ه  ش گاهینما یه امک ان برگ زارک  یافتاده و در صورت قیوبه تع شگاهینما خیکرونا، در مرحله اول تار یماریب و یش لیاضطرار به دل طی: در صورت قرار گرفتن تهران در شرا1تبصره

 عودت داده خواهد شد. یوجه وجود نداشته باشد مبلغ پرداخت چیکرونا به ه و یش لیدل

نهاده ا و  ریس ا ای زه ب ا کرون ا مب ار یاز جمله، دستور العمل های وزارت بهداشت، ستاد مل لیبه هردل شگاهیافتادن زمان برگزاری نما قیبه تعو ای: درصورت عدم برگزاری  2 تبصره

 ات،فیتش ر ،یورچ اپ،ام غ اتیانج ام غرف ه س ازی، تبل لی از قب یه ای ناش  ن هیها و عواقب مادی و معنوی و هز تیمسئول هیمترقبه کل ریکشور و هرگونه حوادث غ یمراجع رسم

 اشت.دصوص نخواهند خ نیمادی و معنوی در ا ،یقانون تیمسئول چگونهیه شگاههاینما یم.....به عهده خود مشارکت کننده خواهد بود و برگزارکننده و شرکت سهایامورپرسنل

به  است با توجه یهیبد .ندید نماخود گوشزغرفه ساز  مانکاریمربوط به ساخت و ساز غرفه را به پ یفن یضوابط و دستورالعمل ها یتمام ستیبا یشرکت کنندگان محترم م -23

 تیرعا ای یزغرفه سا انکارمیپ یسو سالن از زاتیتجه و ساتیغرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن خسارت به تاس مانکارانیبا پ یارتباط حقوق چگونهیبرگزار کننده ه نکهیا

 خواهد بود. وارده مسئول جبران خسارت یشرکت کننده اصل ،یتوسط و ینکردن ضوابط و مقررات جار

و . . .  یفب رق اض ا ن هیفه، هزاضا زاتیاجاره تجه شگاه،یدرج مشخصات در کتاب نما نهیان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، هزمشارکت شرکت کنندگ یها نهیچنانچه هز -24

 د بود.برگزار کننده محفوظ خواه یبرا ینقانو یریگیخود نبوده و حق هرگونه پ یغرفه و خروج کاالها هیبطور کامل پرداخت نشده غرفه داران مجاز به تخل

  میشودداده  یاعالم یامه زمانبندباشند و اجازه خروج فقط طبق برن یغرفه خود نم هیتخل ایروز آخر مجاز به ترت  انیدر پا شگاهینما ییلح ه برپا نیشرکت کنندگان تا آخر -25

 .ندیماآن اقدام ن یایبقا هیو تخل یدکور لیوسا بیه تخرسبت بن شگاهینما انیپس از پا دیکنند با یغرفه خود اقدام م ونیکه راساً نسبت به دکوراس یشرکت کنندگان -26

 نهیه س بمربوطه را  ییکارت شناسا گاهشیصادر خواهد شد، شرکت کنندگان موظفند در تمام مدت حضور در نما ییبرگزار کننده کارت شناسا یهر غرفه از سو نیمسئول یبرا -27

اس ت  یهی. ب دن دیه اق دام نماآن به برگزار کنند لیو تحو ییفرم کارت شناسا لیبراساس اعالم برگزار کننده نسبت به تکم دیمن ور شرکت کنندگان محترم با نیبد ند،یالصاق نما

ممانعت به عم ل  اه داخل سالنهب ییاز ورود افراد فاقد کارت شناسا دیقبل و بعد از ساعات بازد شگاه،یمسئول در داخل سالن ها در طول مدت نما ریاز تردد افراد غ رییجهت جلوگ

 دیآ یم

 بینی  نمایشگاهها امیسه تشرک شتیابهد یها لعملراستوو د شتابهدوزارت  یها تکلوپرس  ساا برو  غرفه اژمتر با متناسب باید غرفه هردر  حاضر پرسنل ادتعد:  مهم توج     ه

 .   باشد انیرج.ا.ا لمللیا

 نید، ب دش خواهد  افتیانه درجداگ نهیشده( هز دیشرکت که در فرم ثبت نام ق تی)جدا از مشخصات و نو  فعال اهشگینما ههیدر کتاب و یو چاپ آگه هیبه ته لیدر صورت تما -28

 خواهد نمود. یمعرف یرا به واحد متقاض شگاهیو چاپ کتاب نما هیته یمن ور برگزار کننده، مجر

نب وده و  متوج ه برگ زار کنن ده یتیولمس ئ دینما شگاهینما ییمکان برپا ایزمان  رییاقدام به تغ رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یشرکت سهام یاضطرار طیچنانچه تحت شرا  -29

 خواهد بود. دیجد طیتابع شرا شگاهینما یبرگزار

ز امتع ارف  ری ه ص ورت غب ک ه  یشود، لذا هرگونه وجه  یاعالم م یبرگزار کننده به صورت رسم یکه شرکت کنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سو یوجوه قانون هیکل -30

 یالبه شود ارتب اطکت کنندگان مطاز شر یدر ازاء انجام کار یگریهر نام د ایو  یتحت عنوان مدیر سالن، کارگر، نگهبان، باربر، ن افتچ شگاهینما یافراد حاضر در محل برگزار یسو

 باشد. ینم دییبا برگزار کننده نداشته و مورد تا

در  ییدع ااتوان د  یاحد متخل ف نم واز وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و  کی چیباشد، ه یغرفه ا لیتخلف از مقررات، برگزار کننده ناچار به تعط لیبه دل کهیدر صورت -31

 .دیخصوص مطرح نما نیا

 یج ه م و زیوار تیو اولو یتراژ درخواستم ،یشینما یکاالها سالن، مختصات یفن طیبا در ن ر گرفتن شرا ییمالت جانما ردیپذ یصورت م یغرفه توسط ستاد برگزار ییجانما-32

 خصوص وارد نخواهد بود. نیدر ا یشده و اعتراض نییباشد. محل و ابعاد غرفه توسط ستاد تع

ش ده در  دی م دارت الزم ق رینض مام س ااالحس اب( ب ه  یپرداخ ت،)عل شیخواهد شد که اصل ف یقطع ی، فقط درصورت یشده توسط شرکت متقاض ییغرفه جانما هیرزرو اول-33

 ( به ستاد برگزاری ارسال گردد.لیساعته مقرر )با احتساب روزهای تعط 24دفترچه اطالعات ثبت نام در مدت 

 یتیولتعه د و مس ئن ه گو چیوجود خواهد داشت و برگزارکنن ده ه  انیمتقاض ریاز حالت رزرو خارج شده و امکان رزرو غرفه برای سا یغرفه منتخب شرکت متقاض نصورت،یرایدرغ

 نخواهد داشت یبه شرکت متقاض هیجهت واگذاری غرفه رزرو شده اول

 باشد. یممنو   م ی نمایشگاهها سازهپشت  ههیدر داخل سالن به و یخال یمواد آتش زا و کارتن ها ینگهدار ایاستفاده -34

و  یخ ال یهافض ا یراهروها، حت یغرفه و تجاوز به فضا یقانون میاز حر خارج تجهیزات ایکاالها  باشند. قرار دادن یغرفه خود م میحر تیموظف به رعا داًیشرکت کنندگان اک -35

 غرفه خواهد شد. یلیو در صورت عدم توجه منجر به تعط مهیاستفاده، مشمول جر رقابلیغ

و  نص ورتیرایدر غ ن د،یود اق دام نماغرف ه خ  یاق الم اض اف هی ها و تخلکاال دنیغرفه و چ یشب قبل از افتتاح نسبت به آماده ساز 8شرکت کنندگان مکلفند تا ساعت  هیکل -36

حراس ت،  نیاع الن مس ئول متوجه برگزار کننده نبوده و شرکت کننده متاخر موظف است به محض یتیمسئول چگونهیه دیاقدام به بستن سالنها نما شگاهیچنانچه اداره حراست نما

 .دینسبت به ن افت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نما عاًیو سر هیتخلخود را از سالن  یغرفه ساز لیوسا ماندهیباق

باش د  یم "ممنو  " دایاک شگاهیدر محوطه نما هیلنق لهیجمع آوری و خروج کاال ورود و تردد خودروی سواری و هرگونه وس امیآماده سازی سالنها، روزهای برگزاری و ا امیدر ا -37

 ری در غ اق دام گ ردد، هش گایاز محوط ه نما رونی خودرو به ب عینسبت به خروج سر رییبارگ ایبار  هیو پس از تخل ردیتوسط خودروهای حمل بار انجام گ ستیبا یو حمل وسائل م

 گردد. یمنتقل م شگاهیبه خارج از محوطه نما فتراتیخودرو با ل نصورتیا



     
 

 
 

 ده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.شرکت کنن شگاه،یفضای باز نما ایسالن ها و  سات،یته، تاسساخ شیبرای غرفه های پ یدر صورت بروز هرگونه خسارت -38

 خواهد شد. مهیمذکور مشمول جر ه،غرفهیساخته در روز افتتاح شیپ یغرفه ها ییغرفه آرا ای در صورت آماده نبودن غرفه اعم از خود ساز و-39

ص وص خدر  غی که در قالب ضد تبل یغاتیباشند و انجام هرگونه تبل یمحصوالت خود م وخدمات  غاتیضوابط و اخالق حرفه ای در تبل اصول، تیشرکت کنندگان ملزم به رعا -40

 انجام گردد، ممنو  است. مشارکت کنندگان ریخدمات و محصوالت سا

 یس تفاده م ا ههی و ن اتیتزئ ای فضای ب از( از س ازه  ایاخل سالن داخل غرفه )اعم از در د ای)غرفه های خودساز( و  ندیهستند راساً غرفه سازی نما لیکه ما یشرکت کنندگان -41

 .باشندیم شگاههایانم یغرفه سازی توسط شرکت سهام مانکارانیشده پ بیتصو ستیغرفه سازی از ل مانکاریملزم به انتخاب پ ند،ینما

 ندینما یهفته قبل از شرو  به ستاد معرف کیتوب حداکثر تا ا بصورت مکر شگاهیدر نما شیمورد نما یکاال ها یمشارکت کنندگان موظفند تمام-42

تاد س  ای  wwww.khorshidfair.net تیوبسا را بصورت جداگانه از یمربوط به غرفه ساز نیو قوان طیموظفند شرا شگاه،ینما یعموم نیخودساز ضمن قبول قوان یغرفه ها-43

کنن ده  د ش د و مش ارکتش ساخته درن ر گرفت ه خواه ی،غرفه مذکور بصورت پ ی.در صورت عدم ارسال فرم مقررات غرفه سازندیماو به همراه مهر امضا ارسال ن افتیدر یبرگزار

 .دیپرداخت نما یرا به مجرغرفه پیش ساخته  نهیموظف است هز

را مطالع ه و  دگردیارسال م یستاد برگزار یکه از سو شگاهیو..( با نما ییو شناسا گنیفرم و مقررات مرتبط)اعم از فرم کتاب،کارت پارک هیکل گرددیمشارکت کنندگان متعهد م-44

 .دینما لیدر زمان مقرر تکم
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 رشیف رم ب ه منزل ه پ ذ نی ا اءامضو  را به دقت مطالعه نموده ام و مهر دهیمنعقد گرد تبصره 2و بند  44صفحه  4قراداد که در  نیگردم، ا یمتعهد م تجهیزات و صنایع وابسته 

لن د ب دیخورش  یش گاهیمانو قصور در انجام تعهدات فوق، ش رکت  ازیصورت ندر  و باشد یشرکت م نیو تعهد نامه ها از سوی ا یمفاد پروتکل های بهداشت هیکل تیکامل و رعا

 ت.( را خواهد داشینسخه کپ یز روا ی)حت  و احقاق خسارت یحقوق یریگیو پ ییدر مراجع قضا یحق ارائه دعو شگاه،یاختر به عنوان برگزارکننده نما
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