
 

 به نام خدا

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي

 1394شرایط عمومی مشارکت در اولین نمایشگاه نهال و نشاء- 

 

 شرکت خدمات -اولین نمایشگاه نهال و نشاء با هدف معرفی نهال کاران برتر و تولید کنندگان مطرح نشاء کشور با حمایت وزارت جهاد کشاورزي 
  در استان البرز برگزار می گرددحمایتی کشاورزي 

 نهال هاي ارائه شده بایستی نهال هاي اصالح شده و عاري از بیماري بوده و پر بازده باشند ( نهال کاران داراي مجوز در استان البرز اولویت دارند ) -1

  می باشد .12/11/94 لغایت 05/11/94زمان نمایشگاه از تاریخ  -2

   می باشد.15  الی  10ساعات بازدید نمایشگاه از ساعت   -3

   به ستاد برگزاري نمایشگاه تحویل دهند و ستاد در رد یا قبول 10/94/.30متقاضیان بایستی درخواست خود را طبق فرم مربوطه حداکثر تا تاریخ   -4
 درخواست متقاضیان مختار می باشد.

 نسبت به آماده 04/11/94 روز 18 به متقاضیان منتخب واگذار شده و صاحبان غرفه ها متعهدند حداکثر تا ساعت 03/11/94محل غرفه ها در تاریخ  -5
 سازي و چیدمان کامل غرفه هاي خود اقدام نمایند.

عدم مراجعه متقاضی در زمان مقرر براي تحویل غرفه انصراف از نمایشگاه تلقی گردیده و غرفه هاي مذکور پس از خاتمه مهلت در اختیار سایر  -6
 متقاضیان حائز شرایط قرار خواهد گرفت .

 موقعیت و جانمایی غرفه ها توسط ستاد برگزاري نمایشگاه تعیین می گردد. -7

 به هر غرفه یک عدد میز و دوصندلی تعلق می گیرد. -8

  متر مربع ، دوازده میلیون ریال می باشد( هر متر مربع صد هزار تومان ) که در زمان ثبت نام پرداخت می گردد12هزینه اجاره غرفه به ازاي هر  -9

غرفه داران پس از پایان نمایشگاه امکان استقرار و فروش محصوالت خود تا یکماه پس از تاریخ فوق در همان محل بدون پرداخت هزینه اضافی را نیز  -10
 دارا می باشند

حضور تمام وقت غرفه داران و مسئولین غرفه ها از زمان تحویل فضاي نمایشگاه تا پایان زمان نمایشگاه جهت هماهنگی  و رعایت کامل مقررات و  -11
 حفظ شئونات اسالمی الزامی می باشد.

در صورتیکه شرکت کنندگان در نظر دارند براي آماده سازي غرفه خود از دکوراسیون خاصی استفاده نمایند باید قبال تائیدیه و مجوز ستاد برگزاري  -12
 نمایشگاه را کسب نمایند تا خللی در فعالیت دیگر غرفه ها ایجاد نشود.

به غرفه داران نهال  نمایشگاه محلی در محوطه جهت استقرار و فروش تحویل می گردد که در طول مدت برگزاري نمایشگاه ، فروش و عرضه اجناس  -13
در محل محوطه آزاد می باشد و فروش غرفه نمایشگاه فقط پس از پایان زمان نمایشگاه مجاز است و غرفه داران موظفند تا پایان روز نمایشگاه غرفه 

 نمایشی خود و ظاهر آنرا حفظ نمایند و فروش و عرضه کاال در محل نمایشگاه جهت نهال غیر مجاز است.

استفاده از تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی و ... پس از هماهنگی قبلی با ستاد و رعایت مسائل فنی و ایمنی و تحت نظارت مسئولین تاسیساتی  -14
 نمایشگاه امکان پذیر خواهد بود.

نصب پالکارد ، بنر ، بیلبورد و هرگونه تبلیغ خارج از محوطه داخلی غرفه ها ممنوع بوده و براي انجام تبلیغات خارج از غرفه اخذ موافقت ستاد الزامی  -15
 است.

 021-66530490    و 021-88485696تلفن ستاد نمایشگاه : 



 

شرکت کننده متعهد به رعایت دستورالعملها و مقررات و جبران خسارت وارده به تاسیسات و ابنیه و اموال نمایشگاه در صورت ایجاد خسارت می  -16
 باشد.

 مسدود نمودن تجهیزات ایمنی  توسط دکور غرفه ها و نگهداري مواد خطر زا توسط غرفه داران ممنوع می باشد . -17

در طول ساعات بازدید نمایشگاه ورود نهال نشاء و سایر اقالم با هر وسیله اي به محوطه نمایشگاه ممنوع بوده و شرگت کنندگان می توانند همه روزه  -18
  صبح  نسبت به ورود اقالم مورد نیاز براي غرفه هاي خود اقدام نمایند.9 صبح الی7از ساعت

 ورود ، نمایش و فروش کاالهاي متفرقه ( غیر از کاالهاي معرفی شده در فرم درخواست ) اکیدا ممنوع می باشد. -19

 اتیکت بهاي فروش اقالم عرضه شده بایستی بر روي تولیدات و محصوالت نصب شود. -20

 هر غرفه ملزم به توضیحات مختصر و معرفی فعالیت خود بصورت بنر در غرفه خود می باشد. -21

مسئولین غرفه ها موظفند نیم ساعت قبل از شروع بازدید تا پایان ساعت کار نمایشگاه با نصب کارت شناسائی بمنظور پاسخگوئی به بازدید کنندگان  -22
 و حفاظت از وسائل غرفه خود در غرفه مربوطه حضور داشته باشند.

 

  

 021-66530490    و 021-88485696تلفن ستاد نمایشگاه : 



 

 فرم درخواست حضور در نمایشگاه

 

 نام و نام خانوادگی :

 سمت متقاضی:                                                                 شماره ملی :

 نام موسسه به فارسی و انگلیسی:

 

 فعالیت شرکت یا مجموعه :

 نشانی موسسه :

 

 تلفن :                                               نمابر:                                                آدرس ایمیل :

 نام مدیر شرکت یا مجموعه :                                                تلفن همراه مدیریت :

 نام و نام خانوادگی غرفه داران :

 متراژ غرفه درخواستی :

 محصوالت قابل ارائه در غرفه :

 

 سوابق مشارکت در نمایشگاهها:

 

 با مطالعه دقیق مقررات و شرایط نمایشگاه و با آگاهی کامل از جزئیات مندرج درخواست شرکت در نمایشگاه مذکور را می نمایم.

 

 امضاء

 021-66530490    و 021-88485696تلفن ستاد نمایشگاه : 


