شب یلدا 7931
زمان52 :لغایت 03آذر ماه 9017
مکان :خرم آباد ،میدان دانشجو ،محل دائمی نمایشگاههای بین المللی لرستان

تلفن تماس و تلگرام مستقیم جهت ثبت نام 16116093300
شرایط ثبت نام :



مدارک ثبت نام شامل( تکمیل فرم ثبت نا م در نمایشگاه ،تصویر جواز کسب یا پروانه تولیدی ،معرفی نامه از اتحادیه مربوطه،
تصویر کارت ملی ،فیش واریزی مبلغ اجاره غرفه ،ارائه لیست محصوالت و قیمت تقریبی با لحاظ تخفیف اعالم شده ،داشتن کارت
سالمت برای واحدهای مواد غذایی).



حداقل متراژ غرفه  21متر مربع (شا مل روشنایی ،یک عدد میز ،دو عدد صندلی ،کتیبه سردرب ،دو عدد کارت شناسایی جهت غرفه دار).



هزینه اجاره هر غرفه  31متری به مدت 9روز با احتساب مالیات بر ارزش افزوده  9.041.111ریال می باشد



تعیین محل غرفه بر اساس نوع کاال بر عهده ستاد اجرایی نمایشگاه و با هماهنگی غرفه داران به ترتیب اولویت واریز وجه خواهد بود.



کلیه واحدها موظفند اجناس خود را حداقل با پانزده درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند در غیر این صورت نمایشگاه نسبت به
بسته شدن آن واحد اقدام خواهد نمود.



اعالم انصراف بعد از ثبت نام پذیرفته نمی باشد و وجه واریزی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.



مسئولیت حفظ اجناس غرفه ،در ساعات نمایشگاه به عهده واحد مشارکت کننده (غرفه دار) می باشد.



تحویل غرفه یک روز قبل از افتتاح و غرفه آرایی باید ظرف همان روز انجام پذیرد.



پس از ثبت نام اولیه ،مدارک در کمیته نمایشگاهی بررسی و تنها ب ه واحدهایی غرفه واگذار می گردد که مورد تأیید کمیته قرار
گیرند و در صورت عدم تأیید ،مبلغ دریافتی بابت اجاره غرفه به واریز کننده پرداخت خواهد شد.



غرفه داران موظفند حداکثر  12ساعت پس از اتمام تاریخ برگزاری نمایشگاه نسبت به تخلیه غرفه خود اقدام نمایند ،در غیر این
صورت غرفه توسط کارکنان نمایشگاه جمع آوری خواهد شد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجناس باقیمانده نخواهد داشت.



مکان برگزاری محل دائمی شرکت نمایشگاه های بین المللی لرستان می باشد. .



واحد ها موظفند محصوالت مورد تأیید اداره استاندارد و اداره بهداشت را عرضه نمایند.

تلفن تماس و تلگرام مستقیم جهت ثبت نام 16116093300
 19911114631-31داخلی  1-1-3واحد ثبت نام و بازرگانی
صفحه  2از 1

نمایشگاه شب یلدا 9017
 10لغایت 11آذر
3161

فرم پیش ثبت نام

نام شرکت /واحد/نمایندگی............................................ :
جواز کسب:
تولیدی :
کد اقتصادی....................................... :

سایر:

شناسه ملی............................................. :

نام و نام خانوادگی ....................................................: :
کد ملی.......................................................... :
عنوان سردرب.:

شماره ثبت.............................................. :

شماره شناسنامه................................................... :

...................................................

نام غرفه دار  /غرفه داران حاضر در غرفه ..................................................
فعالیت و محصوالت قابل عرضه:
............................................................................................................................
تلفن:

......................................................

نمابر:

................ ............................

همراه............................................:

آدرس..............................................................................:
تعداد غرفه (21متری)
مورد درخواست

متراژ مورد درخواست

 ...........غرفه

مبلغ کل اجاره بها
......................
 .........ریال

%5مالیا ت برارزش
افزوده

جمع کل مبلغ پرداختی

 ...............................ریال

 ...............................ریال

اینجانب  ...................................مدیر /نماینده تام االختیار شرکت /واحد  ..................................................با آگاهی و قبول مقررات جاری نمایشگاه
تقاضای  .........متر مربع غرفه فضای داخل سالن  /فضای بیرون /غرفه ویژه در نمایشگاه فوق الذکر را دارم و مبلغ  ................................ریال به
صورت نقدی شماره رسید  .......................مورخ  .......................یا به شماره کارت

8585-5128-8157-6857

جالل طاهری واریز و به شماره فیش  ...............مورخ  ..................................بنام شرکت نمایشگاه بین المللی واریز نموده ام.

تلفن تماس و تلگرام مستقیم جهت ثبت نام 16116093300
تاریخ و امضاء غرفه دار

تأییدیه واحد بازرگانی

تأییدیه واحد مالی

بنام

