فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه

Application form

یازدهمین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی– صادراتی جمهوری اسالمی ایران در اربیل  -عراق

اکسپو ایران-اربیل 0202

EXPO IRAN-ERBIL

عراق  -اربیل

ERBIL-IRAQ

10-13 JUNE 2020

 02الی  02خرداد 2311
خانم هژبری

تلفن066-33336010-16 :

فاکس066-33330003-1 :

*مشارکت کنندگان در این نمایشگاه بر اساس دستور العمل سازمان توسعه تجارت ایران در سال  99مشمول دریافت یارانه نمایشگاهی خواهند
بود ( مشوق های سال  %30 ، 99هزینه اجاره غرفه تا سقف سیصد میلیون ریال )
لطفا مشخصات زیر را بصورت کامل و خوانا پر کنید.
نام شرکت:

Company Name:

نوع فعالیت:

Company activity:

تلفن:

Tel:

شماره همراه :

فاکس:

Fax:

آدرس:

Address:
National Code/ Registration No:

کد ملی ،شماره ثبت :

E-mail:

ایمیل:

Economic Code/National ID:

کد اقتصادی و شناسه ملی:

Directing Manager:

نام مدیر عامل:

هزینه فضای نمایشی به ازای هرمترمربع درسالن سرپوشیده  690 :دالر آمریکا ( در صورت ثبت نام تا پایان سال  ، 99متری  630دالر محاسبه خواهد شد )
هزینه فضای باز نمایشی به ازای هر متر مربع  90 :دالر آمریکا
حداقل متراژ غرفه های داخل سالن  60متر مربع و فضای باز  03متر مربع می باشد
 %9مالیات بر ارزش افزوده به تمامی مبالغ ذکر شده افزوده خواهد شد.

تذکر مهم :در صورت اعالم انصراف از مشارکت درنمایشگاه وجوه دریافتی مسترد نخواهد شد.
شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه
اینجانب  ---------------------------------------مدیر عامل/نماینده تام االختیار شرکت فوق با آگاهی کامل از شرایط و مقررات نمایشگاه
درخواست فضای نمایشی غرفه به متراژ  --------متر مربع و فضای نمایشی باز به متراژ  -------را دارم .و کل هزینه مشارکت با احتساب  %9ارزش افزوده
جمعا به مبلغ  --------------------ریال طی چک بانکی/فیش بانکی به حساب سپهر  0606013030003بانک صادرات شعبه نبوت( )3039ارومیه یا به
شماره کارت صادرات 3033196990699933و یا حساب  0603103031006بانک ملی شعبه نبوت( )3603ارومیه بنام شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه
منظور و رسید آن ضمیمه درخواست می باشد .کلیه مقررات وضوابطی که از سوی برگزار کننده نمایشگاه در چهارچوب قوانین سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و
تنظیم گردد مورد قبول اینجانب خواهد بود.

نام و نام خانوادگی

مسئول ثبت نام
آدرس :ارومیه -پارک جنگلی -محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه

تاریخ

امور نمایشگاهی
ایمیلinfo@urmiafair.com :

مهر و امضاء شرکت

مدیر عامل نمایشگاه
وب سایتwww.urmiafair.com :
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شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

اطالعات عمومی نمایشگاه
-2مجری :شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه
-0مکان برگزاری نمایشگاه :اربیل – پارک سامی عبدالرحمان -محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اربیل
 -3زیر گروههایی که امکان مشارکت در نمایشگاه را دارند :تاسیسات و مصالح ساختمانی،لوازم خانگی ،لوستر و مبلمان،نفت گاز پتروشیمی،مواد شیمیایی و رنگ،
صنایع چاپ وبسته بندی ،مواد غذایی ،دام و طیور ،ماشین آالت و صنایع کشاورزی ،آرایشی و بهداشتی و دارویی ،ماشین آالت صنعتی ،صنایع حرارتی و برودتی،
دکوراسیون داخلی منزل ،صنعت حمل و نقل و خودرو،صنایع الستیک و پالستیک ،برق الکترونیک کامپیوتر،صنایع مخابراتی ،خدمات فنی و مهندسی ،صنعت بیمه و
بانکداری،صنعت نساجی و...
 -2هزینه های نمایشگاهی:

هزینه فضای نمایشی به ازای هرمترمربع درسالن سرپوشیده  690 : :دالر آمریکا( در صورت ثبت نام تا پایان سال  ،99متری  630دالر میباشد ) هزینه فضای باز نمایشی به ازای هر متر مربع  90 :دالر آمریکا( حداقل متراژ غرفه های داخل سالن  60متر مربع و فضای باز  03متر مربع می باشد)
هزینه رفت و برگشت با اتوبوس به اربیل (به ازای هر نفر) 90 :دالر (شامل عوارض خروجی)-هزینه هر کیلو گرم بار اضافی(وزنی) 61000 :ریال

توضیح :هزینه بار حجمی بر اساس حجم اشغال شده کانتینر جداگانه محاسبه خواهد شد

(حمل بار از نمایشگاه ارومیه به انبار نمایشگاه اربیل به ازای هر متر مربع  60کیلوگرم بصورت وزنی رایگان می باشد)
تبصره :هزینه هر گونه خدمات و تجهیزات اضافی بطور جداگانه از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد.
-2-2شرکت کنندگان منتخب میباید هزینه های مربوط به نمایشگاه را به حساب سپهر  2222203200220بانک صادرات شعبه نبوت  3039ارومیه و یا به حساب
 2220000000222بانک ملی شعبه نبوت ارومیه ب نام شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه واریز و رسید مربوطه را بانضمام مدارک مربوطه به اینشرکت ارسال نمایند.
 -0-2ثبت نام قطعی جهت مشارکت در نمایشگاه با پرداخت  %600اجاره بهای غرفه امکان پذیر خواهد بود.
 -3-2آخرین مهلت ثبت نام99/3/63 :
 -0مشخصات الزم جهت درج اطالعات در  CDنمایشگاه:
مشخصات شرکت کنندگان منتخب به طور رایگان در  CDنمایشگاه درج خواهد شد.لذا شرکت کنندگان می بایست فایل های حاوی مشخصات اعالم شده به زبان
فارسی و انگلیسی را به نشانی الکترونیکی این شرکت به آدرس  info@urmiafair.comو یا در قالب یک  CDو با فرمت  WORDبه آدرس این شرکت ارسال
فرمایند.
اطالعات داده شده عینا از اطالعات ارسالی آن شرکت در CDدرج خواهد شد و مسئولیت صحت اطالعات بر عهده مشارکت کننده می باشد.
 -6نام شرکت

-0شماره تلفن

 -3آدرس کامل پستی شرکت

 -3فاکس

 -6وب سایت

 -3پست الکترونیک

 -1موضوع فعالیت شرکت( حداکثر  10کاراکتر یا حرف)

 -9نام مدیر عامل

**تذکر مهم :آخرین مهلت ارسال مشخصات مربوط به  CDنمایشگاه 99/3/60
 -0جهت آگاهی از اطالعات و مقررات مربوط به حمل کاال به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس  WWW.Urmiafair.comمراجعه فرمایید.
 -8مقررات مربوط به واگذاری غرفه:
هر غرفه شامل :پانل اطراف،روشنایی عمومی سالن،پریز برق،یک عدد میز پالستیکی،دو عدد صندلی،و کتیبه سردرب غرفه می باشد. کتیبه سردرب با توجه به نام شرکت(مندرج در فرم تقاضا) برای کلیه متقاضیان نصب خواهد شد. مسئولین غرفه ها باید در تمام طول ساعت کار نمایشگاه در محل غرفه حضور داشته و به هیچوجه مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگر افراد یا جابجایی آن با سایرغرفه ها نمی باشند.
 آشنایی به امور بازرگانی بین المللی و همچنین آشنایی به زبان انگلیسی و یا ترجیحا کردی یا عربی برای غرفه داران الزامی است. دارا بودن کاتالوگ یا بروشور و کارت ویزیت مناسب به زبان انگلیسی و ترجیحا عربی یا کردی جهت معرفی فعالیتها و کاالهای نمایشی الزامی است. -1خدمات:
شرکت کنندگان منتخب می توانند از خدمات اینشرکت جهت تهیه بلیط رفت و برگشت زمینی (حداکثر  0نفر به ازای هر  60متر غرفه )استفاده نمایند که در این
صورت الزم است افراد اعزامی حداکثر تا تاریخ 99/3/60توسط فرم مربوطه به اینشرکت معرفی شوند ( اعتبارگذر نامه نفرات اعزامی نباید کمتر از  6ماه باشد).
بدیهی است هزینه استفاده از اینگونه خدمات بر عهده شرکت کنندگان میباشد .مشارکت کنندگانی که تمایل به استفاده از این خدمات نداشته باشند میتوانند بطور
مستقل اقدام نموده و این شرکت مسئولیتی در قبال اعزام و یا بازگشت نمایندگان آنها نخواهد داشت.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------آدرس :ارومیه-پارک جنگلی –نمایشگاه بین المللی ارومیه

وب سایتwww.urmiafair.com :

تلفن066-33330900-6 :

