بیست ويکمین نمايشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات سرمايشی و
گرمايشی)(Termotec
 22الی  25آذر ماه  / 1401محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان
مشخصات متقاضی

زمینه فعالیت

نام شرکت :

 )1تجهیزات و سیستمهای گرمایشی

نام مدیرعامل:

)2تجهیزات و سیستمهای سرمایشی و تهویه مطبوع

شماره همراه :

)3تجهیزات سردخانهای و برودتی

نماینده تام االختیار شرکت:

)4انواع سیستم های تاسیساتی
)5انواع لوله و اتصاالت

همراه :

)6گروههای خدماتی و پیمانكاری
مدارک مورد نیاز

قوانین و مقررات

*اسكن یک یا چند مورد از موارد زیر بر اساس نوع فعالیت*

 -1مشارکت کننده حق واگذاری غرفه به غیر را ندارد و همچنین کلیه مدارک و مجوزهای الزم

پروانه بهره برداری دارای اعتبار
گواهی فعالیت صنعتی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه
پروانه صنفی و تولیدی از مجامع امور صنفی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه
جواز کسب تولیدی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه

در خصوص محصوالت را دارا باشد  .در غیر اینصورت از فعالیت غرفه جلوگیری به عمل خواهد
آمد.
 -2مشارکت کنندگان میبایست این فرم را به شماره های درج شده تحویل دهند و جهت
پرداخت هزینه غرفه اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت شرکت نمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال

پروانه فعالیت از وزارتِ مربوط به نوع فعالیت ،دارای اعتبار

جانمایی طبق اولویت ثبت نام را نمی پذیرد(.قطعی شدن جانمایی منوط به ثبت نام در سایت

اسكن مهر و امضاء شده ی فرم ثبت نام اولیه

و واریز وجه میباشد).

اسكن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات.
اسكن گواهی ثبت برند یا نشان تجاری در داخل کشور (در صورت استفاده از نام و نشان
تجاری روی محصوالت)

 -3کلیه مشارکت کنند گان که غرفه های خودساز و یا در داخل غرفه از سازه و یا تزئینات
ویژه استفاده می نمایند ،ملزم به ارائه نقشه های اجرایی به شماره ( 09134211969آقای یوسف

اسكن گواهی ثبت اختراع (در صورتی که قصد دارید در نمایشگاه اختراع خود را عرضه

زاده )و اخذ مجوز ساخت و ساز می باشند .در ضمن کلیه غرفه سازان بایستی دارای رتبه مورد

کنید).

تایید شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان باشند.

اسكن گواهی استاندارد اجباری برای محصوالت مشمول قانون استاندارد اجباری -4 ،مشارکت کنند گان متقاضی در فضای باز نمایشگاه در صورت نیاز ،ملزم به تامین تجهیزات
محصوالتی نظیر شیرآالت ،لوله و اتصاالت ،تأسیسات و  ( ...در صورتی که محصوالت یا و چیدمان کاال و ایمن سازی آنها متناسب با فضای باز میباشند و در صورت بروز هرگونه حادثه
مسئولیت با ایشان میباشد.

خدمات شما مشمول گواهی استاندارد اجباری است).

 -5در صورت انصراف از حضور در نمایشگاه تا  45روز قبل از برگزاری %50 ،وجه مسترد می
گردد و در صورت عدم رعایت زمان مقرر شده (کمتر از  45روز) استرداد وجه پرداختی به

اجاره بهای غرفه ( ریال)
غرفه های گرید -Aحداقل متراژ 120متر

6.300.000

غرفه های گرید  -Bحداقل متراژ 50متر

5.700.000

غرفه های گرید  -Cحداقل متراژ 12متر

5.400.000

فضای باز

2.700.000

هیچ وجه امكان پذیر نیست و نمایشگاه مجاز می باشد غرفه کنسل شده مربوطه را به منظور
پیشگیری از خدشه دار شدن چهره و ظاهر نمایشگاه به سایرین واگذار نماید.
* شرکتهایی که غرفه آنها در جزیره جانمایی میشود ملزم به غرفه سازی میباشند و میبایست
پیمانكار خود را از شرکت هایی که دارای گرید غرفه سازی از شرکت نمایشگاه های بین المللی
اصفهان میباشند انتخاب نمایند .درغیر اینصورت صدور مجوز ساخت غرفه امكان پذیر نمی

-به هزینه های فوق مبلغ %9ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

باشد.

-سازه و تجهیزات شامل  :سازه نمایشگاهی و کتیبه سردرب  -یک میز و دو عدد

* در صورت نمایش کاالهای سنگین  ،ماشین آالت و تجهیزات مراتب جهت هماهنگی الزم با

صندلی برای هر  12متر مربع

ذکر تعداد ،وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتبا" اعالم گردد.

-شماره حساب  9428189869و شماره کارت  6104338939484974بانک ملت

* الزم است تا شرکت کنندگان در هنگام رزرو غرفه نسبت به انتخاب غرفه متناسب با ابعاد،

بنام شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان

وزن و حجم دستگاهها و ماشین آالت خود و همچنین محل ستونهای داخل سالن دقت کافی
بعمل آورند.

اينجانب …………… .………..مدير عامل شركت…………………… .پس از مطالعه كامل قوانین مقررات درج شده در اين فرم ،نسبت به تكمیل فرم درخواست مشاركت در نمايشگاه مذكور
از طريق سايت  www.isfahantermotec.irاقدام نموده و رعايت كامل مفاد آن را تعهد مي نمايم.
تاريخ ..…………………:نام و نام خانوادگي مدير عامل..…………………………..………:مهر و امضاء…….…..……….……………..:
بدون مهر و امضا فاقد اعتبارمیباشد
تکمیل ،مهر و امضاء اين فرم به منزله تايید نهايی نمی باشد و ثبت نام فقط از طريق سايت  www.isfahantermotec.irقابل بررسی و پیگیری می باشد.
کارشناس نمایشگاه :خانم عباسی
آدرس دفتر مرکزی :خیابان عالمه امینی شرقی ،شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس محل برگزاری  :کمربندی شرق روبروی منطقه روشن دشت

@isfahanfair

09134632311

termotec.ir

03132606601

