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 لف( هزينه زمین خالی: ا

   یورو 592قیمت هر مترمربع زمین 

 هزينه غرفه با تجهیزات استاندارد نمايشگاهی:ب( 

 یورو   023قیمت هر متر مربع غرفه 

 ج(هزينه ساخت غرفه ويژه:

 یورو  212قیمت هر متر مربع ساخت غرفه ویژه باضافه زمین 

 روز        0مدت نمایشگاه :  ( ه مترمربع                                   15حداقل متراژ غرفه استاندارد :  (د

ير پذنام، میزان متراژ غرفه و زمان واريز وجه امکاناولويت رعايت زمانبندی در ارائه فرم درخواست ثبتبسیار مهم: واگذاری غرفه ها با  

شود نسبت به پرکردن بر باز برخوردار گردند ، دعوت می 4يا  3، 2های باشد . لذا از مشارکت کنندگان  محترم عالقمند که مايلند از غرفهمی

 نمايند.فرم مشارکت توجه ويژه و ارسال 

 

 

 
ريال و ارسال بار تجاري )بصورت کانتینري( 000/53هاي نمايشگاهي به صورت زمیني در هنگام حمل رفت کاال به ازاي هرکیلوگرم )مبدا تهران( ارسال بار نمونه -1

نمونه کااليي در هنگام رفت و برگشت کاالها به محل نمايشگاه ندارند، خواهشمند است  کنندگان محترمي که هیچگونهبا توافق طرفین  انجام خواهد شد. از مشارکت
 نسبت به پر نمودن فرم مربوطه و ارسال آن به شرکت اقدام فرمايند.

 توضیح:  نمايشگاه جنبه بازاريابی دارد.

از شرکت کننده  1هاي آن در بندتوسط مجري و با اخذ هزينه دراتیوروسیه فالعمل رفت و برگشت ترخیص موقت کاال در انجام عملیات گمرکي موقت و حق - 2
 پذير خواهد بود. امکان

فرم ثبت نام و واريز وجه غرفه،هزينه غرفه غیرقابل عودت مي باشد، و از زمان ارسال ارسال  در صورت انصراف کتبي شرکت کننده از مشارکت، از زمان: 1 تبصره

 کاري قبل از پروازروز 11فرم ثبت نام بسته سفر 
بابت کنسلي ويزا ، ترانسفر و هزينه البوم هیات را به مجري  % 100الف( يک شب بابت کنسلي هتل   ب( کنسلي بلیط هواپیمايي ) به جز بلیط هاي چارتر(      ج(   

هواپیما که پس از کسر جريمه، طبق قوانین خطوط هواپیمايي روز کاري وجوه دريافتي مسترد نخواهد گرديد. ) بجز مبلغ تهیه بلیط  11مي پردازد، زمان کمتر از 
  مشخص مي شود.(

براي متقاضي منوط به احراز کلیه شرايط بوده و مجري در صدور ويزا و يا رد آن هیچگونه دخالتي  روسیه فدراتیو مقررات صدور ويزا از طرف سفارت کشور : 5 تبصره

  ندارد.

 هزينه غرفه، هزينه دعوتنامه، يک ،و از مبالغ دريافتي مسئولیتي نداردهیچگونه  ر و يا عدم صدور رواديد از سوي سفارتدر خصوص تاخی :  اين شرکت 0 تبصره

خ در صورت افزايش و يا تغییر نرباشد. شب کنسلي هتل، جريمه کنسلي بلیط )مبلغ بلیط چارترغیر قابل استرداد مي باشد(، هزينه ترانسفر و آلبوم غیرقابل عودت مي

  .باشدميشده به اين شرکت  التفاوت اعالم بهمسافر موظف به پرداخت ما دخدماتي که به تايید رسیده باش بلیط توسط هواپیمايي و يا ساير  حاصله اعم از افزايش نرخ 

 .باشدمي 10/05/79هاي نمايشگاهي از و نمونه 10/05/79تحويل پاسپورت   20/02/79آخرين مهلت ثبت نام )آنالين( فرم مشارکت و واريزوجه  -5
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 وسیهر در پرداخت الباقي سود و حقوق و عوارض گمرکي موقت کاال و حق العمل ترخیص آن، مالیات، هزينه انبارداري و غیره در هنگام ترخیص موقت  کاال -1
 گردد. دريافت مي

 ا(موقع  کاالههتل، هواپیما و هزينه  امور گمرکي موقت و حمل و نقل و بیمه کاال در رفت و برگشت و تحويل بهپرداخت به موقع هزينه مشارکت )ويزا،  -3

 مشارکت کنندگان مجاز به واگذاري و تعويض غرفه نبوده و فقط حق استفاده از فضاي داخل غرفه را خواهند داشت . -6
 است.کننده نمايشگاه با هزينه مشارکتاستخدام مترجم تمام وقت در طول ساعات برگزاري  -9
بندي محکم و مناسب حمل زمیني برخوردار بوده و نام شرکت، شماره بسته، شماره غرفه و کاالها و اجناس صادراتي بايستي از کیفیت مطلوب صادراتي، بسته -8

  ته شود و بر روي هر دو طرف بسته نصب شوند.بقیه موارد  مندرج در اين برگه ارسالي از سوي شرکت، به انگلیسي و فارسي روي آن نوش

الزم اخذ و در موعد مقرر  هايبندي، فاکتور فروش به انگلیسي و فارسي طبق فرم شرکت تکمیل گرديده و درصورت نیاز گواهياز قبیل: لیست بسته کلیه اسناد -7
 نسخه تهیه شود( 5و فاکتور فروش در  بنديتحويل گردد.)گواهي بهداشت و مجوز استاندارد صادرات کاال و لیست بسته

 ا انگلیسيي کاتالوگ با کیفیت مناسب به زبان فارسينماينده مسلط به امور بازرگاني و صادراتي با مسئولیت شخصي در شرکت، همراه با بروشور يا  معرفي -10

م به حمل کاالهاي خود مي نمايند  به عهده مشارکت کننده بوده و مجري مسئولیت ترخیص کاال ، انبارداري و .... آن دسته از شرکت هايي که راسا خود اقدا -11
 اين خصوص ندارد  مسئولیتي در

کننده امکانط برگزارکننده و با هزينه مشارکتهاي ويژه توسبا قیمت(، رزرو هتل و تهیه بلیط هواپیما نفر براي هر غرفه 2اعزام حداکثر تسهیالت اخذ ويزا ) -12
 بود.خواهد  ذيرپ

عوتنامه، و از مبالغ دريافتي، هزينه غرفه ، هزينه  د مسئولیتي نداردهیچگونه  روسیه فدراتیو  در خصوص تاخیر و يا عدم صدور رواديد از سوي سفارت اين شرکت -15
اري ( و هزينه ترانسفر و تهیه البوم تجروز کاري قبل از حرکت (، جريمه کنسلي بلیط )مبلغ بلیط چارترغیر قابل استرداد مي باشد 11يک شب کنسلي هتل ) 
 غیرقابل عودت مي باشد.

 براي متقاضي منوط به احراز کلیه شرايط بوده و مجري در صدور ويزا و يا رد آن هیچگونه دخالتي ندارد. روسیهمقررات صدور ويزا از طرف سفارت کشور -11
 ديد.      درصورت انصراف از مشارکت هزينه دريافتي مسترد نخواهد گر  -13
 در صورت عدم اخذ مجوز کتبي، نصب تجهیزات و وسايل نمايشگاهي به کف، میزها و سقف غرفه ها ممنوع است.   -16
 تعمیر نواقص تجهیزات و دستگاه هاي برقي نصب شده مستقال توسط شرکت کننده ممنوع مي باشد. -19
 شرکت کننده موظف است در مهلت هاي مقرر جهت تحويل و يا تخلیه غرفه اقدام نمايد.  -18

 ، جزئا يا کال ، به هیچ شکل اعم از وکالت، مشارکت، و ... ندارد.مفروضاشرکت کننده حق انتقال و واگذاري غرفه به غیر را مشاعا يا   -17
 نمايشگاه بر عهده وي مي باشد.مسئولیت اموال شرکت کننده در ساعات برگزاري  - 20
 به ديگري واگذار کند و هیچ وجهي عودت نمي گردد. در صورت عدم شرکت در نمايشگاه، برگزارکننده مي تواند غرفه را -21
راي وي مسئولیتي نخواهد در مواردي که فورس ماژور از جمله، جنگ، بالياي طبیعي و .. مانع از اجراي تعهدات احد طرفین به طور دايم يا موقت گردد ب  -22

 مسئولیت طرفین برقرار مي گردد.  ،بود. در صورت توقف تعهد به صورت موقت، از زمان رفع مانع
ررات حقوقي قدر صورتي که شرکت کننده خسارتي اعم از مادي يا معنوي، به اتالف يا به تسبیب، به برگزارکننده وارد نمايد مکلف است مطابق قوانین و م  -25

 نمايد و  در صورت احراز سوء نیت  مطابق قوانین کیفري قابل تعقیب خواهد بود.  جبران
 .هر گونه اختالف میان برگزارکننده و شرکت کننده ابتدا از طريق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه از طريق مراجع قضايي حل و فصل مي گردد -21
 ثبت نام آنالين براي شرکت در نمايشگاه به منزله امضاي قرارداد است. اين قرارداد از سوي شرکت کننده قابل فسخ نیست.   -23
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