بسمه تعالی

فرم تقاضای غرفه در نمایشگاه جنبی دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز
مشخصات شرکت/موسسه  /سازمان
نام سازمان /شرکت.................................................................................................:نام ریاست /مدیرعامل..................................................................:
تلفن ثابت.................................... .........................................................:تلفن همراه ریاست  /مدیر عامل....................................................................:
پست الکترونیک .................................................................................................:وبسایت............................................................................................ ...:
نشانی...................................................................................................................................................................................................................................:
مشخصات نماینده
نام و نام خانوادگی........................................................................................................:سمت.........................................................................................:
تلفن ثابت...........................................................:فکس.....................................................................:تلفن همراه...........................................................:
پست الکترونیک................................................................................................................................................................................................................:
اسامی حاضرین در غرفه
کد ملی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

شماره موبایل

جدول قیمت
عنوان غرفه

هزینه هر مترمربع

حداقل فضا

ردیف
1

فضای نمایشگاهی با غرفه بندی -گروه الف

 200/000تومان

 5متر

2

فضای نمایشگاهی با غرفه بندی -گروه ب

 150 /000تومان

 5متر

3

فضای نمایشگاهی با غرفه بندی –گروه ج

 100/000تومان

 5متر

4

فضای باز نمایشگاهی

 50/000تومان

توافقی

فضای مورد نیاز
لطفاً به پالن غرفه ها مراجعه
شود .

لطفا برای تمامی نفرات حاضر در غرفه خود اطالعات جدول فوق را با دقت و بطور کامل و خوانا پر نمایید تا در صدور کارت ورود آنها ،اختالل و اشتباهی صورت نگیرد در غیر اینصورت
مسئولیت هرگونه اشتبا ه در سامانه و مدارک افراد به عهده پر کننده این فرم می باشد.
نام و نام خانوادگی

تاریخ

نماینده /مدیر عامل

مهرو امضاء

آردس دبیرخاهن  :اصفهان ،میدا ن آزادی ،دااگشنه اصفهان ،خیابان علم ،نبش خیابان آموزش ،دفتر فنی و نظارت رب طرح اهی عمرانی دااگشنه اصفهان  10،و  11اردتشهبی ماه 1398
تل
تلفن  031- 37932775-2776 :فکس 031- ۳۶۶۸۶۸۲۷:

بسمه تعالی

اینجانب ...........................................................................نماینده /مدیر عامل سازمان /شرکت .......................................................................................با شماره
موبایل...........................................................شماره،ثابت.....................................................فکس.........................................ایمیل.............................................................................
 .......با توجه به شرایط مندرج در این فرم ،درخواست اجاره غرفه( های) شماره .............................................به متراژ ......................................را دارم.
کلیه مقررات و ضوابط به ویژه شئونات اسالمی توسط میهمانان ،غرفه داران الزامی می باشد .بدیهی است در صورت عدم رعایت ،از ورود افراد جلوگیری به
عمل آمده و ضمن خارج نمودن افراد فاقد پوشش مناسب ،نسبت به تعطیلی غرفه متخلف اقدام خواهد شد .بدیهی است در این صورت هیچگونه اعتراضی از
طرف غرفه داران و امثال آن وجود نخواهد داشت  .ورود وسایل نقلیه به دانشگاه با هماهنگی قبلی مجاز خواهد بود .توزیع هر گونه اقالم تبلیغاتی فقط و
فقط داخل غرفه های تعیین شده مجاز خواهد بود .در صورتیکه اقالم بدون هماهنگی توزیع شود در وهله اول جمع آوری و یا مبلغ ریالی به صورت خسارت
مالی کسر می گردد .اعالم هرگونه تقاضا و یا خ واسته احتمالی غرفه داران فقط و فقط توسط نماینده معرفی شده قابل پیگیری می باشد و هزینه تقاضا می
بایست از طریق ایشان هماهنگ گردد .غرفه داران بایستی تمام وسایل خود را پس از خاتمه رسمی همایش وحداکثر تا ساعت  18روزچهارشنبه مورخ
 11اردیبهشت جمع آوری و تخلیه و غرفه را تحویل نمایند .بدیهی است در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی بر عهده دانشگاه اصفهان نمی باشد .یک
نسخه از پکیج تبلیغاتی بایستی ،تا  24ساعت قبل به دبیرخانه همایش ارسال گردد .در غیر اینصورت امکان ممانعت از توزیع وجود دارد .حفظ و نگهداری
کلیه ابنیه و امکانات نمایشگاه الزامی می باشد .در صورت استفاده از فضای نمایشگاهی ،حفظ و حراست از وسایل و غرفه ها بر عهده غرفه داران می باشد.
غرفه داران موظفند برای نقل و انتقال اقالم و تجهیزات خود از عوامل خدماتی خود استفاده کرده و دانشگاه هیچگونه تعهدی و نیرویی جهت جابجایی این
اقالم ندارد .ورود هر گونه پذیرایی و مواد غذایی با هماهنگی بایستی باشد .موضوع و محتوای تبلیغات نبایستی بر خالف هیچ برند دیگری باشد  .در
خصوص استفاده از پالکاردهای تبلیغاتی فقط از استتندهای پایه دار می بایست استفاده شود بطوریکه تعداد و ابعاد و محل نصب هر یک از آنها می بایست
با مسئول نمایشگاه هماهنگ گردد.
بعداز ثبت نام  ،بایستی کلیه وجه مربوطه از طریق سایت یا پرداخت فیش به شماره حساب شبای با نک مرکزی  330100004001072403018278با
کد شناسه  320072461116500004122000000000پرداخت گردد و فیش مربوطه حداکثر تا تاریخ  98/2/5تحویل مسئول غرفه ها گردد و در صورت
عدم تسویه کامل ،دبیرخانه مجاز به واگذاری غرفه می باشد و هیچگونه حقی برای غرفه داران وجود نخواهد داشت ،تبلیغات سایر شرکت ها در قالب غرفه
مشترک ممنوع می باشد.


تبصره  :دانشگاه های متقاضی غرفه که تاییدیه دبیرخانه را دریافت نمایند از پرداخت هرگونه هزینه ای معاف می باشند .

امکاناتی که به غرفه داران محترم ارائه میشود شامل:
غرفه بندی و اسپیس  -یک عدد پریز -کتیبه باالی غرفه – یک عدد میز کوچک – دو عدد صندلی معمولی
پذیرایی میان وعده و ناهار برای حداکثر  2نفر
توجه :در صورتیکه نفرات بیشتری در غرفه حضور داشته باشند جهت پذیرایی و نهار بایستی به صورت جداگانه باپرداخت هزینه مربوطه ژتون تهیه نمایند.

نام و نام خانوادگی
نماینده /مدیر عامل

تاریخ
مهر و امضاء

آردس دبیرخاهن  :اصفهان ،میدا ن آزادی ،دااگشنه اصفهان ،خیابان علم ،نبش خیابان آموزش ،دفتر فنی و نظارت رب طرح اهی عمرانی دااگشنه اصفهان  10،و  11اردتشهبی ماه 1398
تل
تلفن  031- 37932775-2776 :فکس 031- ۳۶۶۸۶۸۲۷:

