« توضیحات مربوط به نمایشگاه جانبی جشنواره بتن شرق کشور »
 -1مشارکت در نمایشگاه جانبی،تابع شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه است .زمان برگزاری نمایشگاه  5و  6آذرماه می باشد.
 -2تنظیم و ارسال فرم درخواست شرکت به منزله پذیرش در نمایشگاه تخصصی نیست و ثبت نام قطعی پس از واریز وجه به حساب شماره
2112111152115به نام دانشکده فنی مشهد بابت جشنواره بتن شرق کشور ،نزد بانک ملی و تأیید مجری برگزاری صورت می گیرد.
 -2اعالم انصراف پس از ثبت نام و واریز وجه پذیرفته نبوده و وجه واریزی مسترد نمی گردد.
 -4جانمایی غرفه ها بر اساس اولویت ثبت نام قطعی و با هماهنگی مجری برگزاری انجام می شود.
 -5در صورت نیاز به اقالم و امکانات اضافه با مجری برگزاری جشنواره تماس حاصل فرمائید.
 -6با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی (حدود  12غرفه) اولویت با موسساتی است که مراحل حضور قطعی در نمایشگاه را سریع تر طی
کنند.
 -1شرک ت کنندگان مکلفند کاالهای نمایشی خود را در قبال آتش سوزی ،حوادث و .....بیمه نمایند .در غیر این صورت مجری نمایشگاه
مسئولیتی نخواهد داشت.
 -8شرکت هایی که اقدام به غرفه آرایی می نمایند باید قبل از اجرا ،طرح را به تأیید مجری برگزاری نمایشگاه برسانند .آماده سازی غرفه ها
باید تا ظهر روز سه شنبه  92/9/4به پایان برسد.
 -9مجری نمایشگاه در رد درخواست هایی که منطبق با ضوابط نمایشگاهی نباشد مختار است.
 -11هر یک از سازمان ها یا شرکت هایی که در نمایشگاه حضور دارند ،می بایست یک نفر را به صورت رسمی به عنوان مسئول غرفه به
مجری نمایشگاه معرفی نمایند.
 -11تنها در صورت عقد قرارداد رسمی ،غرفه تحویل شرکت کننده مورد نظر خواهد شد.
 -12شرکت کنندگان می بایست در ساعت اعالم شده،کارهای غرفه آرایی و چیدمان را به پایان رسانند .بدیهی است بعد از ساعت اعالم شده،
از ورود کاالهای نمایشگاهی و غرفه آرایی جلوگیری به عمل می آید.
 -12پس از خاتمه نمایشگاه ،مسئول غرفه موظف است کلیه اموال شرکت کننده را از محیط نمایشگاه خارج کرده و غرفه را به صورت اولیه
تحویل دهد .بدیهی است در صورت عدم تخلیه به موقع ،مجری نمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال خسارت های احتمالی به اموال باقی
مانده ندارد.
 -14در صورت ایجاد هرگونه خسارت به غرفه های پیش ساخته و محیط نمایشگاه توسط غرفه داران ،هزینه آن دریافت خواهد شد.
 -51جهت صدور کارت ورودی ،اعالم نفرات غرفه دار در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

فرم درخواست شرکت در نمایشگاه جانبی جشنواره بتن شرق کشور
نام شرکت یا موسسه متقاضی غرفه نمایشگاهی:
زمینه فعالیت:

نشانی دفتر مرکزی:
تلفن همراه و نام نماینده شرکت یا موسسه جهت هماهنگی:
آدرس سایت:

دورنگار:

مدارک الزم جهت ثبت نام اولیه:


تکمیل و ارسال (یا فکس) فرم درخواست شرکت در نمایشگاه

مدارک الزم جهت ثبت نام نهایی:


ارسال (یا فکس) فیش بانکی وجه واریزی برای مدت دو روز در تاریخ های  5و  6آذرماه 92

(غرفه  9متری12میلیون ریال  -غرفه  12متری 15میلیون ریال  -غرفه  18متری  21میلیون ریال)


نامه معرفی نماینده و غرفه داران شرکت یا سازمان متقاضی

مبلغ واریز:

شماره فیش واریزی:

هزینه مشارکت را به حساب جاری شماره

تاریخ واریز:
به نام دانشکده فنی مشهد بابت جشنواره بتن شرق کشور،

واریز و تصویر فیش واریزی را به شماره ( 14048785150نمابر دبیرخانه جشنواره) یا پست الکترونیکی Info@cctvu.ir
ارسال فرمائید.
تلفن هماهنگی( 10040001180 :آقای مهندس حسن پور)
سایت جشنواره بتن شرق کشورwww.cctvu.ir :
دبیرخانه140-48780105 :
نمابر140-48785150 :

