
 

  69ژئوماتیک  قوانین و مقررات عمومی شرکت در نمایشگاه

  کننده عزیز شرکت

ضمن اظهار امتنان از مشارکت شما در این نمایشگاه، خواهشـمند اسـت نسـبت بـه رعایـت      

  .نکات زیر همکاري فرمایید

  

  :شرایط عمومی نمایشگاه

  آرایی زمان تحویل غرفه، حمل کاال و غرفه-1

  .ندباش مینمتر براي ساخت و تزیین غرفه  5/2از ارتفاع بیش از   استفادهبه  مجازکنندگان  شرکت -1-1

ند و غرفه با تجهیزات درخواسـت  باش میکنندگانی که داراي ساخت و ساز ن تحویل غرفه به مشارکت -2-1

  .می گرددروز قبل از افتتاح نمایشگاه انجام  دواند، حداکثر تا  نموده

  .روز قبل از افتتاح نمایشگاه تعیین شده است چیدمان کاالهازمان تعیین شده براي  -3-1

ساعت قبل از افتتاح نمایشـگاه بـه    72باید ) ساخت و ساز(سازي غرفه  کلیه عملیات اجرایی و آماده -4-1

   .اتمام برسد بهبرداري باشد، اي که غرفه قابل بهره به گونه

هـا و   کننـدگان از محوطـه غرفـه    ست توسط شـرکت بای ها می ها و صندوق کارتن، کلیه وسایل اضافی -5-1

  . دنمایشگاه خارج گرد

ي هـا  ساعت پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخلیه غرفـه  24کنندگان بایستی حداکثر ظرف  شرکت -6-1

و مکان غرفه را همانند زمان تحویـل   نمودهمنتقل  سازمانرا به خارج از  واگذاري اقدام و کاالهاي نمایشگاهی

  .ار برگزارکننده قرار دهند در اختی

انعقاد قرارداد فـروش و مـذاکرات   . باشد میکاال در غرفه و در دوران نمایشگاه مجاز ن مستقیمفروش  -7-1

  .بایستی بعد از پایان نمایشگاه صورت گیرد تجاري در نمایشگاه انجام و تحویل کاال به خریداران می

  



 

  .فه، به ویژه در راهروها خودداري فرماییداز قرار دادن کاال در خارج از حریم غر -8-1

حضور نماینـدگان  بدیهی است  ،بعداز ظهر میباشد 4صبح الی 30/8ساعت کار نمایشگاه از ساعت  -11-1

  .الزامی می باشدساعت قبل از شروع کار نمایشگاه و نیم ساعت بعد از اتمام وقت روزانه نمایشگاه  نیم ها غرفه

هـا، نصـب    هـا از سـالن   نمایندگان معرفی شده و تسـهیل در ورود و خـروج آن  به منظور تشخیص  -12-1

  .کارت شناسایی ضروري است

در صورت مفقود شدن هرگونه شیئی از داخل غرفه مراتب را سـریعاً بـه صـورت کتبـی و بـا ذکـر        -13-1

  .اعالم فرمایید نمایشگاهمشخصات دقیق کاالهاي مفقودشده به مسئول 

  خروج کاال-2

لـذا از آوردن اقـالم غیرضـروري جـداً     . روج کاال در دوران برگزاري نمایشگاه ممنـوع خواهـد بـود   خ -1-2

  .اجتناب فرمایید

سـاعت پـس از پایـان     24حداکثر (ها بایستی در مهلت تعیین شده  خروج کاالهاي نمایشی از غرفه -2-2

پس از انقضاي مهلت تعیین شده، برگزارکننـده در مـورد خسـارت و یـا فقـدان کـاال       . صورت گیرد) نمایشگاه

  .گونه مسئولیتی ندارد هیچ

  . باشد میپذیر  مجوز خروج کاال فقط با ارایه صورتحساب تأییدشده از سوي برگزارکننده امکانصدور -3-2

راي انجام هرگونه تبلیغات محیطـی و محـاطی در نمایشـگاه مراتـب را بـا      کنندگان بایستی ب شرکت -4-2

  .برگزارکننده نمایشگاه هماهنگ فرمایند

  سایر قوانین و مقررات نمایشگاه* 

کننده موظـف بـه    ، شرکت)بندي پانل(ساخته انجام گیرد  هاي پیش که بر روي غرفه خسارتهرگونه  )1

 .جبران خسارت وارده خواهد بود

ري نمایشگاه باتوجه به امکانات موجود، نسبت به پذیرش یـا عـدم پـذیرش متقاضـیان و     ستاد برگزا )2

 ..باشد میتخصیص فضا و تعدیل متراژهاي مورد درخواست مختار 



 

داران مجاز به تخلیه غرفـه و کـاالي خـود نبـوده و حـق       ، غرفه تسویه حساب نهاییدر صورت عدم  )3

 .می باشدهرگونه پیگیري قانونی براي برگزارکننده محفوظ 

ــده     )4 ــر عه ــایی نمایشــگاه ب ــایل آن در ســاعات برپ ــه و وس ــت و محافظــت از غرف مســئولیت مراقب

هـاي   لمـپ درب هـا و پ  کار نمایشگاه، نسبت به تخلیه سالنساعت پس از خاتمه . کننده است شرکت

 . باشد میها بر عهده انتظامات نمایشگاه  ورودي اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه

کامل تمامی مـوارد و بنـدهاي مربـوط بـه قـوانین و      و پذیرش منزله آگاهی به  نام درنمایشگاه ثبت )5

 .گردد تلقی میمقررات نمایشگاه 

صـمیمانه تشـکر و   96ملـی ژئوماتیـک  عزیزدرنمایشگاه کنندگان  شرکت حضوروهمکاري تمامیاز 

  .نماییم  قدردانی می

  

  ژئوماتیک ملی دبیر خانه بیست وچهارمین همایش و نمایشگاه
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