
 

 

 

 

 

 

 

 قوانین و مقررات شرکت در نمایشگاه

 

 

  نمایشگاهدر و ثبت نام  نحوه مشارکت

 

 اقدام نمایند. کلیه متقاضیان میبایست پس از مطالعه قوانین و مقررات شرکت در نمایشگاه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام به صورت دقیق. 1

 پس از تکمیل و ارسال فرم ثبت نام در نمایشگاه، جهت پیگیری و انجام مراحل بعدی با مشارکت کنندگان محترم تماس گرفته میشود. . 2

 مترمربع می باشد. 9 حداقل متراژ غرفه های پیش ساخته با تجهیزات. 3

کتیبه کنندگان قرار می گیرد. تجهیزات متعارف شامل پانل بندی اطراف،  مشارکتغرفه های پیش ساخته، با تجهیزات متعارف در اختیار  تبصره :

 مترمربع می باشد. 9 عدد صندلی به ازاء هر 2عدد میز و  1، متعارف غرفه، یک عدد پریز برق، روشنایی نام غرفه

ارسال مدارك به عنوان  ثبت نام و اولویت زمانی دردر صورتیکه تعداد متقاضیان نمایشگاه بیش از ظرفیت پذیرش آن باشد ایجاب می نماید . 4

ای تعیین شده دقت نظر کافی ه به مهلت لذا مقتضی است متقاضیان حتماً یکی از عوامل موثر در پذیرش واجدین شرایط در نظر گرفته شود.

از پذیرش و ثبت نام متقاضیان معذور  انانمایشگاهی آری های موجود و انقضای مهلت مقرر شرکته داشته باشند. بدیهی است پس از تکمیل غرف

  .خواهد بود

 .کنندگان محترم می باشدرکتاشمکلیه کسورات قانونی مشارکت در این نمایشگاه از قبیل بیمه و مالیات برعهده . 5

 .اخذ خواهد شد کنندگانرکتاشماز از برق اضافی )به غیر از موارد استاندارد روشنایی( آب و تلفن به طور جداگانه محاسبه و  استفاده هزینه. 6

تواند مکان خاصی را انتخاب نمی شارکت کنندهخواهد بود و م نمایشگاهی آریانا ها تماماً بر عهده شرکته واگذاری آنها و نحوتعیین محل غرفه. 7

 .نموده و یا از قبول مکان تخصیص یافته امتناع ورزد

و گواهی استاندارد در زمان تحویل  هاوزنامه رسمی و اداره ثبت شرکتکاالهای تولیدی در ر برداری، ثبت نام تجاریکپی پروانه بهره رایها. 8 

 .باشدهای تکمیل شده ثبت نام، الزامی میفرم

قانونی برای بوده و حق هرگونه پیگیری مجاز به تخلیه غرفه و کاالی خود نشارکت کننده م، غرفههای در صورت عدم پرداخت به موقع هزینه. 9

 است.محفوظ  نمایشگاهی آریانا شرکت

کند. بدیهی است پس از رزرو گونه تعهدی برای برگزارکننده جهت رزرو فضا برای متقاضی ایجاد نمیهای ثبت نام هیچتکمیل و ارسال فرم. 10

در غیر این صورت غرفه از حالت رزرو خارج شده و های اعالمی اقدام نمایند. مشارکت کنندگان میبایست نسبت به تسویه مبالغ با توجه به تاریخ 

 .گونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده نیستتواند در اختیار شرکت دیگری قرار گیرد و در این صورت هیچمی

 (کامل، واریز وجه، تحویل رسید پرداخت و . . .نظم و ترتیب متقاضیان در انجام به موقع مراحل مختلف ثبت نام )تکمیل فرم ها بطور دقیق و . 11

 .در تخصیص مکان مناسبتر موثر خواهد بود

مطالب مندرج در فرم ثبت نام از سوی متقاضی، مالك اقدامات بعدی قرار می گیرد. لذا متراژ قید شده در فرم ثبت نام و همچنین نوع غرفه . 12

 .ا براساس مندرجات فرم ثبت نام مد نظر قرار خواهد گرفتاز نظر با تجهیزات یا بدون تجهیزات بودن آن تنه

اطالعات تکمیل شده در فرم مشارکت توسط شرکت کنندگان به همان صورت در کتاب نمایشگاه درج می شود و در صورت نقص یا عدم . 13

 صحت آنها مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود.

ر گواهی استاندارد کاالهای تولیدی خود را همزمان با ثبت نام به ستاد برگزاری نمایشگاه ارایه نمایند، متقاضیان در نمایشگاه می بایست تصوی. 14

 .کننده می باشدها و عواقب بعدی ناشی از آن برعهده شرکتدر غیر این صورت کلیه مسئولیت

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 واگذاری و چیدمان غرفه ها

 

پایان ثبت نام غرفه داران و تنها به اولویت ثبت نام و نظر مسئول فنی نمایشگاه بستگی داشته و ها پس از تعیین محل غرفه و جانمایی غرفه. 1

 .هیچ گونه اعتراضی در این مورد قابل پذیرش نیست

 است بدیهی و گردد می اخذ آن هزینه کنندهمشارکت به شده داده تحویل تجهیزات و غرفه سازه به خسارت هرگونه آمدن وارد صورت در. 2

 ندارد. را خود اجاره مورد غرفه تعویض واگذاری و حق گرامی کنندهمشارکت

 ید .در غرفه انجام میشود و شرکت کننده مکلف است نسبت به چید مان غرفه اقدام نما االهاتحویل ک. 3

 .کت کنندگان موظفند نسبت به تزئین و آراستن غرفه خود به نحو شایسته اقدام نمایندارشم. 4

ساعت پس از پایان نمایشگاه محل غرفه را تخلیه نمایند . در صورت عدم اقدام به موقع، مسئولیت  24 کنندگان موظفند حداکثر تارکت اشم. 5

 .کننده خواهد بود و نیز هر گونه هزینه اعم از انبارداری یا جریمه تأخیر بر عهده شرکت الحفاظت و برگشت کا

ب قبل از افتتاح نسبت به آماده سازی غرفه و چیدن کاالها و تخلیه اقالم اضافی غرفه خود اقدام ش 8کلیه شرکت کنندگان مکلفند تا ساعت . 6

رکت اشمنمایند، در غیراینصورت و چنانچه اداره حراست نمایشگاه اقدام به بستن سالنها نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و 

ولین حراست، باقیمانده وسایل غرفه سازی خود را از سالن تخلیه و سریعاً نسبت به نظافت غرفه خر موظف است به محض اعالن مسئأکننده مت

 .خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نماید

 غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده احداث میشود، یک روز قبل از نمایشگاه به غرفه داران تحویل داده خواهد شد.. 7

رات جاری، نظافت داخل سالن تنها در محدوده راهروها برعهده برگزار کننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران خواهد برابر مقر. 8

 بود، ضمناً نظافت و پاکسازی محوطه نیز بر عهده برگزار کننده می باشد.

 بطور جداگانه اخذ خواهد شد.در صورت تقاضای وسایل یا تجهیزات اضافی جهت غرفه ها هزینه مربوطه . 9

رکت کننده در متراژ غرفه ایجاد اشمچنانچه بدلیل حجم یا ابعاد خاص کاال، ماشین آالت یا وسایل داخل غرفه، هرگونه افزایشی از سوی . 10

 .تراژ اقدام گرددنسبت به پرداخت هزینه اضافه م یستو قبل از خاتمه نمایشگاه می با شود جزو فضای غرفه و بعنوان بدهی محسوب شده

 

 ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کاالهای نمایشگاهی

 

 و اجناس فروش و ارائه به صرفاً  بایستمی گرامی کنندگانمشارکت شد و خواهند داده تحویل دبیرخانه توسط شده ذکر تاریخ ها درغرفه. 1

 .شد خواهد داده اثر ترتیب کاالها خروج خصوص در مغایرت هرگونه صورت است در بدیهی فرم ثبت نام اقدام نمایند. شده در ذکر خدمات

 .ندارد مشابه کاالهای و هاغرفه وجود و گرامی کنندگانمشارکت فروش میزان قبال در مسئولیتی گونهبرگزارکننده هیچ است بدیهی

 کشور هایارزش با معارض و الزم مجوزهای و استاندارد نشان یا و سالمت سیب فاقد بهداشتی، اصول با مغایر کاال هرنوع عرضه و فروش از. 2

 می گرامی کنندهمشارکت عهده به اجناس نگهداری جهت خاص شرایط هرگونه نمودن فراهم و آیدمی بعمل ممانعت ایران اسالمی جمهوری

 .باشد

موضوع نمایشگاه قرار دارد. در صورت تولید چند نوع رکت کنندگان تنها مجاز به عرضه آن دسته از کاالهایی می باشند که در چارچوب مشا. 3

و  محصول توسط یک واحد تولیدی و یا ورود چند نوع کاال توسط یک واحد بازرگانی، صرفًا نمایش کاالهای مرتبط با موضوع نمایشگاه مجاز بوده

 ارائه سایر اقالم ممنوع می باشد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممنوع باشد همراه داران غرفه سایر اعتراض با و باشد صوتی آلودگی و جمعیت ازدحام به منجر که موسیقی پخش و مراسم هرگونه برگزاری. 4

 .است

 .های نمایشی الزامیاستالو کا دارا بودن کاتالوگ یا بروشور و کارت ویزیت مناسب به زبان انگلیسی جهت معرفی فعالیتها. 5

 .به زبان انگلیسی و یا زبان رسمی کشور مورد نظر برای غرفه داران الزامیست المللی و همچنین آشنائی آشنائی به امور بازرگانی بین. 6

ساعت پس از پایان نمایشگاه( صورت گیرد. پس از انقضای مهلت  24ها بایستی در مهلت تعیین شده )حداکثر خروج کاالهای نمایشی از غرفه. 7

 .ونه مسئولیتی نداردگتعیین شده، برگزارکننده در مورد خسارت و یا فقدان کاال هیچ

 .هماهنگ فرمایند شرکت نمایشگاهی آریانانمایشگاه مراتب را با کنندگان بایستی برای انجام هرگونه تبلیغات محیطی در رکتاشم. 8

ر بدین مجاو رکت کنندگان فقط می توانند اقالم تبلیغی خود را درون حریم غرفه خود نصب نمایند و استفاده از فضای راهرو یا غرفه هایاشم. 9

 منظور ممنوع می باشد.

نصب یا آویختن هرگونه بنر، پارچه نویسی، پوستر یا اقالم مشابه آنها از سقف سالن ممنوع می باشد و در صورت عدم توجه مشمول جریمه . 10

 واهد بود.تعیین و پس از ابالغ به شرکت کننده، پرداخت آن الزامی خ نمایشگاهی آریانا شرکتشده و مبلغ جریمه توسط 

رکت کنندگان می توانند، اقالم تبلیغی خود را از روی دیواره یا سقف غرفه و حداکثر تا اشمجهت اجرای تبلیغات ذکر شده در بند فوق،  تبصره :

 سانتی متر باالتر از غرفه خود نصب نمایند. )با رعایت محدودیت ارتفاع سالنها( 150ارتفاع 

الها و محصوالت خارجی از جمله بروشور، کاتالوگ، عکس، پوستر، نوار ویدئویی و غیره که در نظر است در محل اقالم تبلیغی و چاپی برای کا. 11

ستاد نمایشگاه ارائه و به روز قبل از افتتاح به  20غرفه توزیع شده یا در معرض نمایش قرار گیرد باید منطبق با معیارهای اسالمی بوده و حداقل 

 .یید برگزار کننده برسدأت

در صورت تمایل به تهیه و چاپ آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه )جدا از مشخصات و نوع فعالیت شرکت که در فرم ثبت نام قید شده( هزینه . 12

 .جداگانه دریافت خواهد شد

 .باشد شرکت نمایشگاهی آریانااستفاده از افراد محلی در غرفه باید با هماهنگی . 13

 

 یا کاهش فضای رزرو شدهضوابط انصراف از مشارکت و 

 

 در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده )فورس ماژور( مانند جنگ، زلزله، سیل، طوفان، هرج و مرج، آتش سوزی، تغییر قوانین جاری و . . . که .1

توسط عملیاتی هزینه های  منجر به لغو یا تغییر زمان نمایشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و وجوه واریزی پس از کسر

 برگزار کننده مسترد خواهد شد.

 تبصره : فقط در صورت کنسلی و یا تغییر در زمان نمایشگاه با اعالم ستاد کرونا در صورت درخواست مشارکت کننده،کلیه وجوه پرداختی غرفه

 عیناً بدون کسر مبلغی به مشارکت کننده مسترد خواهد شد.

 طبق جدول زمانبندی مسترد میگردد.وجوه پرداختی  ،ز سوی مشارکت کنندگاندر صورت اعالم انصراف ا : تبصره

روز تا زمان افتتاح، به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص 30در فاصله زمانی کمتر از . 2

نشده و برگزار کننده مجاز میباشد غرفه مربوطه را در صورت عدم استفاده متقاضی اولیه به سایرین یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد 

ل واگذار نماید. لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرایط کاری خود را به درستی سنجیده و پس از حصو

ه مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت ب

 نزدیک به افتتاح آن، تاثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 المل کاح

 

در صورت ترخیص قطعی میباشد و  آریاناشرکت نمایشگاهی هزینه های مربوط به ترخیص موقت کاالهای ارسالی نمایشگاه به عهده لیه ک. 1

کننده خواهد بود و وجه آن می بایست قبل و یا در حین نمایشگاه حسب  رکتاشمها بر عهده  هزینه های مربوط به ترخیص و سایر هزینه اال،ک

یچگونه مسئولیتی در قبال ارسال در غیر اینصورت این شرکت ه تسلیم نماید روسیهمورد با هماهنگی مدیر غرفه به گمرك و یا نماینده او در 

 .تنخواهد داش روسیهو انجام تشریفات گمرکی درکشور  الکا

درصورت درخواست )های نمونه را مل مازاد بر تعرفه و همچنین برگشت کاالحموظف است هزینه های  نمایشگاه : مدیریت اجرایی 1تبصره 

 .محاسبه و قبل از ارسال بار از متقاضی دریافت نماید (کتبی متقاضی

مل داخلی براساس تعرفه های گمرکی کشور مقصد حمتوقف به پرداخت هزینه های ترخیص قطعی و  مقصددر  الترخیص قطعی کا : 2تبصره 

که منجر به عدم ترخیص  رکت کنندهمشاو یا گمرك کشور مقصد خواهد بود و درصورت عدم پرداخت از سوی  نمایشگاهتوسط متقاضی به مدیر 

 .رأسًا پاسخگو خواهد بود مشارکت کنندهارت سئولیتی بر عهده شرکت نبوده و درصورت بروز خسهای وی گردد مالکا

اری صورت گیرد و در صورت واگذ نمایشگاه یتع مدیرالبه خارج از غرفه باید با اط در نمایشگاههای بدون فروش نقل و انتقال هر گونه کاال. 2

و مسئولین گمرکی آن کشور و پس از انجام مراحل نمایشگاه به بازدید کنندگان یا بازرگانان، این امر باید با نظر مدیر  تمام و یا بخشی ازکاال

 .ترخیص قطعی و پرداخت حقوق و عوارض متعلقه صورت پذیرد

ذکر نام و )های ارسالی باید از کیفیت و مرغوبیت مطلوب برخوردار باشد و بسته بندی ها محکم، مقاوم و استاندارد بوده و برچسب الکا. 3

بر روی تمامی بسته ها د مقص، وزن خالص و ناخالص، کشور مقصد، نام ترخیص کار در کشور ال، نوع کاپستی مشخصات شرکت، شماره صندوق

های با مدارك ناقص معذور خواهد الهای فاقد بسته بندی استاندارد و مطلوب و یا کاالست انبارخارجی شرکت از قبول کاالصاق گردد. بدیهی ا

 .بود

 .رکت کننده الزامیستاشمهای ارسالی به نمایشگاه نیاز به مجوز قانونی از مبادی ذیربط حسب مورد دارد و ارائه آن از سوی الکا. 4

کننده الزامی  رکتاشمزم باشد، اخذ آن از سوی ال کشور محل برگزاری نمایشگاه، کسب مجوز و یا گواهی خاصیچنانچه بر اساس مقررات 

از سوی مشارکت کنندگان از طریق مبادی  ساًأل از تحویل بار به انبار خارجی رعات و حصول نتیجه قطعی در این خصوص قباست.کسب اطاال

 .کت از این حیث مسئولیتی نداردذیربط در کشور مقصد انجام خواهد شد و شر

 .برای مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی الزامی است أ(از مبد)تین الارائه گواهی بهداشت به فارسی و  .5

 .هایی که نیاز به گواهی استاندارد دارد ضروری استالارائه گواهی استاندارد در خصوص کا. 6

و لیست قیمت تجاری  ) ( LIST PACKINGبندی تا تاریخ مقرر همراه با لیست بستهی ارسالی خود را الرکت کننده موظف است کااشم. 7

و بر مبنای نرخ  (برای هر صندوق یا کارتن به تفکیک)مطابق نمونه پیوست به دو زبان فارسی و انگلیسی بصورت دقیق  ( INVOICE )    الکا

 .نمایدتحویل شرکت  نسخه تنظیم و به انبار 3صادراتی بر روی سربرگ شرکت متقاضی در 

 .رکت کننده میباشداشمبعهده  INVOICE عوارض ناشی از هرگونه اشکال در قیمتهای ارائه شده در لیست. 8

رکت کننده اشملذا بروز هرگونه اشکال در لیستهای مذکور به عهده  نهایت دقت بعمل آید. INVOICE, LIST PACKING زم است در تهیهال. 9

 .میباشد

 .هایی که پس از تاریخ تعیین شده به انبار تحویل داده شود هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشتالدر قبال کا شگاهی آریانانمایشرکت . 10

باشد حمل آن ال( از نظر وزن، حجم، ابعاد، نوع و جنس کا)های ارسالی فاقد شرایط استاندارد تعیین شده از سوی شرکت الدرصورتی که کا. 11

 .می باشدرکت کننده اشمبر عهده 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگاهی ارسالی خود مشاهده نماید موظف است موارد مربوطه را کتباً با ذکر مورد به مدیر الرکت کننده کسری در کااشمدر صورتی که . 12

 د.منعکس نمای

صورت بروز حوادث احتمالی،  ، بیمه کامل نموده تا در(با ارزش واقعی)های خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه الرکت کننده باید کااشم. 13

 .جبران خسارت گردد

 باشد. مسئولیت اظهار و حمل انواع فرش و گلیم دستبافت به عهده شرکت کنندگان می. 14

 

 های برگشتیالکا

 

و فارسی نسخه به زبان انگلیسی  2ر د الًقب ال(همچون رفت کا)های برگشتی را اللیست کا الرکت کنندگان موظفند در صورت برگشت کااشم. 1

 د.تهیه و به مدیر نمایشگاه تحویل نماین

مبادرت به انجام  ساًأهایی که برای فروش به نمایشگاهها ارسال می گردد تعهدی ندارد و در صورت نیاز، متقاضی رالشرکت در قبال برگشت کا. 2

 .آن خواهد نمود

یل آنها حداکثر طی مدت ده روز از تاریخ صدورنامه از سوی مدیریت ها و مراجعه جهت تحواالمبنی بر رسیدن ک االم کتبی به صاحبان کالاع. 3

 .پس از تسویه حساب مالی انجام خواهد شد الهای برگشتی صورت خواهد گرفت و تحویل کاالامور اجرایی مبنی بر رسیدن کا

 .پس از مدت مذکور هزینه های انبارداری محاسبه و اخذ خواهد شد الدر صورت مراجعه صاحبان کا. 4

ها بنفع شرکت ضبط و الکا، (های انبارداری با توجه به هزینه) التاریخ اولین نامه به صاحبان کا روز از 60در صورت عدم مراجعه طی مدت . 5

 د.گردمیاقدام  انتقال آنها نسبت به

توسط کمیته ذیربط معدوم و در ای لسه ها طی صورتجالهائیکه تاریخ مصرف داشته و در صورت منقضی شدن تاریخ مصرف، کاال: کا 1تبصره 

 .خواهد بود البان کاحصورت وجود هزینه، پرداخت مبالغ مربوطه بعهده صا

 

 خدمات

 

شرکت کنندگان منتخب می توانند از خدمات امور مسافرتهای شرکت جهت تهیه روادید، هتل و بلیط هواپیما استفاده نمایند که در این م. 1

به مدیر پروژه نمایشگاه معرفی و تصویر  افراد اعزامی را تا تاریخ مقرر ،م موارد مورد نیاز در لیستالاست ضمن درخواست کتبی و اع الزمصورت 

م صورت پذیرد. بدیهی است الزتعیین وقت مصاحبه با متقاضی اقدامات  و روسیهگذرنامه آنان نیز تحویل گردد. تا جهت ارائه به سفارت کشور 

 رکت کنندگان می باشد.اشمزینه های مربوطه به عهده پرداخت ه

 .درخواست کتبی در مورد استفاده از خدمات بلیط و هتل ضروری است. 2

ر ففرتی هر نساند هزینه اخذ روادید و بیمه نامه مففرتهای شرکت می باشند موظساتبصره : غرفه دارانی که مایل به بهره مندی از خدمات امور م

یت روابط عمومی و امور بین الملل پرداخت نموده و همراه فرمهای مربوطه تحویل نمایند . پس از انقضای مهلت مقرر و نیز در مدیر حوزهرا به 

ارت خانه کشور محل برگزاری نمایشگاه به هر دلیل از اعطای روادید امتناع فر منصرف گردد و یا سفصورتی که فرد متقاضی روادید از انجام س

 .ترد نخواهد شدمسئولیتی را بر عهده نداشته و هزینه های پرداخت شده به هیچ وجه سنه مورزد شرکت هیچگو

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان موسسه یا شرکت، نشانی و رشته فعالیت با نوع تولیدات در کتاب رسمی نمایشگاه درج )رکت کنندگان منتخب شامل اشممشخصات . 3

تکمیل و در مهلت تعیین شده به مدیریت  رماحد متبوعه خود را طبق فموسسه یا وشرکت کنندگان موظفند مشخصات کامل ممی شود، لذا 

ت. ر کتاب رسمی نمایشگاه نخواهد داشنمایشگاه تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر شرکت تعهدی جهت درج مشخصات د

ه نقص یا اشتباهی که در درج مشخصات نتالوگ درج می شود هرگوبه شکل مندرج در فرم درخواست در کا مطالب عیناً بدلیل اینکهبدیهی است 

 .یا شرکت رخ دهد مسئولیت آن به عهده مشارکت کننده می باشد الکا

اقدام فرمایند. بدیهی است  الزمات العتوصیه میگردد جهت ارزیابی و چگونگی بازار با مراجعه به واحد بازاریابی شرکت نسبت به دریافت اط. 4

 .رکت کننده میباشداشمزیابی بازار به عهده لیت ارئومس

رکت کنندگان موظفند در تمام مدت حضور در نمایشگاه اشمبرای مسئولین هر غرفه از سوی برگزار کننده کارت شناسایی صادر خواهد شد، . 5

 .کارت شناسایی مربوطه را به سینه الصاق نمایند

 

 سایر موارد

 

 .نمایشگاه تماس حاصل فرمائید اجرایی مقتضی است با مدیریتعات تکمیلی الدر صورت نیاز به اط. 1

رکت کنندگانی که جهت استفاده از اینترنت نیاز به پهنای باند مستقل داشته باشند می توانند درخواست خود را کتباً و با ذکر میزان اشم. 2

نمایشگاهی آریانا مین این خدمات توسط شرکت أاختیار ایشان قرار گیرد. ت پهنای باند مورد نیاز، به برگزار کننده اعالم نمایند تا فرم مربوطه در

به صورت هزینه مترتب بر این امر بدیهی است صورت می پذیرد و تنها در صورت وجود امکانات الزم در سالن تحت پوشش، ارائه خواهد شد. 

 جداگانه محاسبه میگردد.

مطرح میشود و مسئولیت شرکت نمایشگاهی آریانا که در مکاتبات بعمل آمده از سوی  رکت کنندگان موظف به رعایت نکاتی هستنداشم. 3

 رکت کننده می باشد.اشمعواقب ناشی از عدم توجه به مکاتبات و تماسهای بعمل آمده از سوی برگزار کننده بر عهده 

 مکتوب و امضاء شده باشد.است که رکت کننده و برگزار کننده تنها در صورتی معتبر اشمهرگونه توافقی میان . 4

ننده به صورت رسمی اعالم می شود، لذا هرگونه وجهی ک برگزار سوی از هستند آنها پرداخت به ملزم کنندگان رکتاشم که قانونی وجوه کلیه. 5

م که به صورت غیر متعارف از سوی افراد حاضر در محل برگزاری نمایشگاه تحت عنوان مدیر سالن، کارگر، نگهبان، باربر، نظافتچی و یا هر نا

 یید نمی باشد.أشته و مورد تزار کننده ندارکت کنندگان مطالبه شود ارتباطی با برگاشمدیگری در ازاء انجام کاری از 

احد در صورتیکه به دلیل تخلف از مقررات، برگزار کننده ناچار به تعطیل غرفه ای باشد، هیچ یک از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و و. 6

 متخلف نمی تواند ادعایی در این خصوص مطرح نماید.

ك جانمایی با در نظر گرفتن شرایط فنی سالن، مختصات کاالهای نمایشی، متراژ جانمایی غرفه توسط ستاد برگزاری صورت می پذیرد مال. 7

 درخواستی و اولویت واریز وجه می باشد. محل و ابعاد غرفه توسط ستاد تعیین شده و اعتراضی در این خصوص وارد نخواهد بود.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 امور فنی و ساخت و ساز غرفه هاغرفه سازی و 

 

 .مترمربع می باشد 24فضای غرفه خودساز حداقل متراژ . 1

روز قبل از  30می بایست حداقل  متقاضیانی که فضای بدون تجهیزات را ثبت نام نموده و خود رأساً اقدام به ساخت و ساز غرفه خواهند نمود،. 2

( به برگزار کننده ارائه و تاییدیه دریافت 100/1( و پالن )مقیاس 100/1افتتاحیه، نقشه غرفه سازی را به هر سه صورت : پرسپکتیو، نما )مقیاس 

 نمایند. در غیر این صورت و پس از تاریخ مقرر مجوز ساخت و ساز صادر نخواهد شد.

های واگذاری اقدام و کاالهای نمایشی را به ساعت پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخلیه غرفه 24کنندگان بایستی حداکثر ظرف رکتاشم. 3

لن منتقل نمایند و مکان غرفه را همانند زمان تحویل در اختیار برگزارکننده قرار دهند در غیر این صورت برگزارکننده نسبت به خارج از سا

 .کننده دریافت می شودرکتاشمهای آن از تخلیه غرفه اقدام و هزینه

براساس اصول نمایشگاهی حق انجام هرگونه تغییری  آریانانمایشگاهی آرایی شرکت واحد فنی برگزارکننده نمایشگاه و مدیریت طراحی و غرفه. 4

نمایشگاهی شرکت آرایی های ارایه شده، دارا می باشند. در صورت عدول از تغییرات داده شده مدیریت طراحی و غرفهرا که الزم بدانند در طرح

 .کننده اخذ می نمایدرکتاشم های مربوطه را ازنسبت به تغییر و تخریب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه آریانا

تمامی ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پیمانکار خود گوشزد نمایند.  سترکت کنندگان محترم می بایاشم. 5

سیسات و أوارد شدن خسارت به تلذا در صورت بدیهی است با توجه به اینکه برگزار کننده هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانکاران غرفه ساز ندارد، 

رکت کننده اصلی مسئول جبران خسارت اشمتجهیزات سالن از سوی پیمانکار غرفه سازی یا رعایت نکردن ضوابط و مقررات جاری توسط وی، 

 وارده خواهد بود.

و  ات دیگر مراتب را حتماً با مدیر سالنلطفًا پس از تحویل گرفتن مکان غرفه خود، جهت استفاده از انشعابات برق و آب و یا هرگونه ملزوم. 6

هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوی برق سالن، کابل ها، لوله های آب، شیر آتش نشانی و سایر امکانات سالن بدون هماهنگی با مدیر  نمایشگاه

پیمانکار ساخت غرفه، جبران خسارت  رکت کننده یااشمسالن خودداری فرمایید. بدیهی است در صورت ورود خسارت به تجهیزات فوق توسط 

 رکت کننده خواهد بود.اشممربوطه برعهده 

رکت کننده یا پیمانکار وی انجام می پذیرد و چنانچه ارتفاع غرفه باالتر از غرفه های مجاور باشد، اشمدر صورتیکه ساخت و ساز غرفه توسط . 7

شبکه های آهنی، رنگ آمیزی و یا با دکور مناسب پوشانیده شود تا موجب ضروری است که قسمتهای پشت سازه ها به ویژه نئوپان، چوب و 

بدمنظره شدن غرفه های مجاور نگردد. ضمناً بر روی قسمت های پشت کار که مشرف به حریم غرفه های مجاور می باشد نوشتن تبلیغات یا نام 

 شرکت مجاز نخواهد بود.

فه می نمایند، باید دوسری کامل از نقشه ساخت و ساز غرفه را به همراه نقشه انشعاب برق رکت کنندگانی که راساً مبادرت به ساخت غراشم. 8

وابط فنی نمایشگاه و امکانات و روز قبل از افتتاح نمایشگاه به برگزار کننده تحویل نمایند. در صورت عدم تطبیق نقشه با ض 30حداکثر تا 

 رکت کننده موظف به رعایت آنها می باشد.اشمد که سیسات سالن ها، تغییراتی در نقشه اعمال خواهد شأت

مین می شود لذا ضروری است اینگونه آتا محل نزدیکترین پست برق سالن تبرای غرفه های موضوع بند فوق انشعابات برق فقط تبصره : 

 خود اقدام نمایند. رکت کنندگان نسبت به تهیه کابل برق به متراژ الزم، تابلو برق، فیوز و دیگر ملزومات مورد نیازاشم

مین تمامی وسایل ساخت و دکوراسیون و نیز تجهیزات داخل غرفه بر أا زمین غرفه تعلق خواهد گرفت و تبه غرفه های بدون پیش ساخته تنه. 9

 رکت کننده خواهد بود.اشمعهده 

 تباً به برگزار کننده اعالم گردد.روز قبل از افتتاح ک 30فاز و یا خط تلفن، مراتب باید حداقل  3در صورت نیاز به برق . 10

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیلو وات، مراتب باید  5در صورت نمایش ماشین آالت و دستگاههای سنگین، حجیم و یا مرتفع و نیز ماشین آالت با مصرف برق بیش از . 11

 یید برگزار کننده برسد.أروز قبل از افتتاح به اطالع و ت 30

هزینه معمول اجاره بهاء غرفه با تجهیز محاسبه و اخذ خواهد  %50هزینه کل متراژ طبقه دوم بر مبنای طبقه،  2در صورت احداث غرفه در . 12

 شد.

روز قبل موضوع را بصورت مکتوب با ذکر  30رکت کننده مکلف است حداقل اشمدر صورتیکه ساخت غرفه در دو طبقه انجام می پذیرد، . 13

یید برگزار کننده طرح خود را اجرا نماید. در غیر اینصورت چنانچه به أننده اعالم نموده و پس از تزار کارتفاع و نوع کاربری طبقه دوم به برگ

 هنگام اجرای طرح و ساخت غرفه با مشکلی مواجه شود مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود.

می باشد.  نمایشگاهی آریاناشرکت احی و غرفه آرایی ورود هرگونه تجهیزات غرفه سازی به داخل نمایشگاه مستلزم اخذ مجوز از واحد طر. 14

 را کاال ورود فرم کننده، برگزار به تخلیه تضمین چک ارائه ضمن باید می  رکت کنندگان محترم یا پیمانکار غرفه ساز مربوطهاشمبدین منظور 

 .نمایند تحویل الذکر فوق واحد به تکمیل از پس و دریافت

رکت کنندگان تنها میتوانند از مصالح و سازه های اشماستفاده از مصالح ساختمانی و پانل گچی پیش ساخته جهت دکور غرفه ممنوع بوده و . 15

 سبک مثل چوب، نئوپان، آلومینیوم و از این قبیل استفاده نمایند.

ندارد لذا در صورت نیاز به انشعابات آب جهت نمایش یک  با توجه به اینکه امکانات آبرسانی در همه نقاط سالن های نمایشگاهی وجود. 16

 روز قبل از افتتاح به اطالع برگزار کننده رسانیده شود. 45دستگاه خاص، مراتب باید حداقل 

طه بر رکت کننده موظف به جبران خسارت و پرداخت هزینه مربواشمدر صورت ورود هرگونه خسارت به غرفه ها و یا وسایل و تجهیزات آنها . 17

 اساس اعالم برگزار کننده می باشد.

نمایند و با توجه به اینکه این اقدام به ساخت غرفه خود می ساً أغرفه سازی از سوی شرکت هایی که ردر صورت عدم اتمام به موقع عملیات . 18

، برگزار کننده می تواند در این خصوص خیر موجب بروز مشکالت متعدد در امر برپایی نمایشگاه شده و چهره نمایشگاه را مخدوش می نمایدأت

 .رکت کننده ادعای خسارت نمایداشمنسبت به عملکرد 

رکت کنندگان تا آخرین لحظه برپایی نمایشگاه در پایان روز آخر مجاز به ترك یا تخلیه غرفه خود نمی باشند. تخلیه غرفه ها از صبح اشم. 19

 ساعت به پایان برسد. 48ثر ظرف حداکروز بعد از خاتمه نمایشگاه آغاز شده و می باید 

س از خاتمه نمایشگاه و از زمانی که سالن ها جهت تخلیه و خروج کاالها و تجهیزات غرفه بازگشایی می شوند تمامی غرفه داران باید پ. 20

صورتیکه شرکتی آمادگی  بمنظور جلوگیری از سرقت یا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه یا کاالها در محل غرفه خود حاضر باشند. حتی در

ا خروج کاالهای خود را بالفاصله پس از باز شدن سالن ندارد، ضروری است فردی را بمنظور مراقبت از کاالهای خود در داخل غرفه بگمارد. لذ

تقیماً بر عهده پس از بازگشایی سالنها در خاتمه نمایشگاه، مسئولیت حفاظت و نگهداری کاالها و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب، مس

 صاحبان کاال خواهد بود.

 و جابجایی هزینه اینصورت در و  در صورت عدم تخلیه به موقع غرفه، برگزار کننده نسبت به جمع آوری و انتقال وسایل به انبار اقدام نموده. 21

 .باشد می کاال صاحب هعهد بر وارد احتمالی خسارت هرگونه مسئولیت آنکه ضمن. شد خواهد اخذ کاال صاحب از انبارداری

چنانچه هزینه های مشارکت شرکت کنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، هزینه درج مشخصات در کتاب نمایشگاه، اجاره . 22

مجاز به تخلیه غرفه و خروج کاالهای  مشارکت کنندگانتجهیزات اضافه، هزینه برق اضافی، مابه التفاوت ارزی و . . . بطور کامل پرداخت نشده 

 خود نبوده و حق هرگونه پیگیری قانونی برای برگزار کننده محفوظ خواهد بود.

رکت کنندگانی که راساً نسبت به دکوراسیون غرفه خود اقدام می کنند باید پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخریب وسایل دکوری و اشم. 23

 ند.تخلیه بقایای آن اقدام نمای

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفاظت و امنیت غرفه ها

 

کننده است. پس از خاتمه کار نمایشگاه، نسبت رکتاشممسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعت برپایی نمایشگاه بر عهده . 1

ها بر عهده انتظامات نمایشگاه می باشد. ضمناً از های ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفهها و پلمپ درببه تخلیه سالن

 به …تاپ وفیلمبرداری و عکاسی، کامپیوتر، لپکنندگان تقاضا می گردد از ورود هرگونه کاالی با ارزش از قبیل تلویزیون، ویدئو، دوربین رکتاشم

 .باشد می کنندگانرکتاشم عهده به کاالها گونه این نگهداری و حفظ مسئولیت و نمایند خودداری جداً غرفه

وجه مجاز به تعطیل  یچرکت کنندگان به هاشممسئولین غرفه باید در تمام طول مدت کار نمایشگاه در محل غرفه حضور داشته باشند و . 2

 د. نمودن غرفه در ساعات بازدید نمایشگاه نیستن

نیاز به بازاریاب و یا مترجم داشته باشد میتواند از طریق تکمیل فرم ثبت نام اعالم نماید. بدیهی است با  مشارکت کنندهتبصره: درصورتی که 

 .موقع مشارکت کنندگان میباشدتوجه به محدودیت مترجم و بازاریاب اولویت با ثبت نام و اعالم به 

 .باشد می  استفاده یا نگهداری مواد آتش زا و کارتن های خالی در داخل سالن به ویژه پشت پانل ها ممنوع. 3

رکت کنندگان بمنظور پیشگیری از بروز خسارات موظف به بیمه نمودن کاالهای خود نزد یکی از شرکت های بیمه و ارائه بیمه نامه اشم. 4

 به برگزار کننده می باشند. وطهمرب

 رکت کنندگان اجباری می باشد.اشمیمه آتش سوزی و حوادث برای کلیه ب. 5

مسئولیت مفقود شدن وسایل یا کاالی داخل غرفه ها در ساعات دایر بودن نمایشگاه که حضور غرفه داران در محل غرفه الزامی است، متوجه . 6

 غرفه داران می باشد.

شدن وسایل یا کاالی داخل غرفه و یا بروز حادثه ای در محل غرفه، مراتب سریعاً به اطالع مدیر سالن و نگهبان سالن در صورت مفقود . 7

 رکت کننده می باشد.اشمرسانیده شود تا با حضور نماینده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام گردد. پیگیری این امر برعهده 

 توصیه محترم مشارکت کنندگانگرانقیمت که سبک و کم حجم بوده و امکان سرقت آنها وجود دارد، به در صورت نمایش اقالم ارزشمند و . 8

 د اینگونه اقالم را هر روز پس از پایان یافتن ساعت کار نمایشگاه با خود خارج نموده و روز بعد مجددًا به همراه بیاورند.شو می

غرفه ها قابل اشتعال می باشند غرفه داران محترم مکلفند جهت دکوراسیون غرفه خود از با توجه به اینکه اکثر کاالها و لوازم داخل . 9

جوشکاری، برشکاری و هرگونه اقدامی در داخل سالن که احتمال بروز حریق را سبب شود خودداری نموده و وسایل دکوراسیون غرفه خود را 

 یند.بصورت آماده شده و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالن وارد نما

 

 
 

این مقررات براساس ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاه های بین المللی و مطابق کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاهها تدوین 

کسب دستاورد مطلوب برای در روند برگزاری نمایشگاه و شده و در تمام نمایشگاه های معتبر دنیا اجرا می شود. عدم توجه به آنها 

 یکند.ملل ایجاد مشارکت کنندگان خ

 

 

 


