وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور  ،پله برقی  ،باالبرها  ،نقاله ها  ،قطعات و تجهیزات جانبی
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اطالعیه شماره یک
با تشکر از استقبال متقاضیان حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور  ،پله برقی  ،باالبرها  ،نقاله ها  ،قطعات و تجهیزات جانبی ،بدینوسیله موارد
ذیل جهت سیر مراحل ثبت نام اعالم می گردد  .بدیهی است رعایت کامل موارد علی الخصوص زمانبندی های اعالم شده در این اطالعیه الزامی
می باشد:
 – 1دانلود دفترچه اطالعات  ,مقررات شرکت و فرمهای ثبت نام در نمایشگاه از طریق سایت به آدرس  ( www.iranliftex.irبخش ثبت نام آنالین )
 – 2مطالعه دقیق و تکمیل فرمهای ثبت نام ممهور به مهر و امضای مجاز آن شرکت .
شرایط پرداخت :
تعرفه ریالی  :به شرح جدول ذیل بر اساس متراژ درخواستی به صورت  05درصد علی الحساب طی فیش واریزی به حساب  7551500057512204و شماره شبا
 405155557551500057512204نزد بانک مرکزی ( خزانه داری کل ) انجام گردد.
تعرفه ارزی  :به شرح جدول ذیل بر اساس متراژ درخواستی به صورت علی الحساب طی فیش واریزی به حساب  217070552نزد بانک ملی شعبه نمایشگاه بین المللی
– کد  – 1707کد سوئیفت MELIIRTHTIFبه نام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج  .ا  .ایران انجام گردد .
ریالی با تجهیز

(علی الحساب)

 1/255/555ریال

ریالی بدون تجهیز

(علی الحساب)

 1/555/555ریال

ارزی با تجهیز

ارزی بدون تجهیز

 210یورو

 250یورو

ریالی فضای باز

(علی الحساب)

ارزی فضای باز

 055/555ریال

 120یورو

الزم به ذکر است تعرفه غرف ورودی سالنها بر مبنای گرید سالن ،بصورت دو برابر تعرفه جدول فوق (در بخش ریالی )می باشد .
واگذاری غرف به شرح ذیل خواهد بود:

-

زمان شروع واريز وجه از ساعت  11صبح روز شنبه مورخ  22/19/11خواهد بود.

-

جانمايي غرف مشااركت كننادگان بار اسااع سااعت و تااري وارياز وجاه ،گاروه كاایيي و متارا درخواساتي انجاا خواهاد شاد  .باديهي اسات
پرداختهاي قبل ساعت  11صبح روز شنبه مورخ  22/19/11از اولويت جانمايي در روز مذكور برخوردار نخواهد بود .

-

از تاري  22/19/11لغايت  22/19/16بررسي اسناد ثبت نا با حضور نمايندگان انجمن و سنديکا انجا خواهد شد .

-

زمانبندي مراجعه مشاركت كنندگان از طرف ستاد برگزاري متعاقباً اعال مي گردد .

-

محاسبه وجه نهایی هزینه اجاره غرفه بر اساس مکان غرفه  ,تعرفه های مصوب ،بعالوه  % 0مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ بیست هزار ریال به ازای هر متر
مربع بابت هزینه ثبت نام از بازدید کنندگان خواهد بود .

-

متقاضی موظف است حسب موارد فوق از تاریخ  31/18/13با رعایت زمانبندی های مندرج در اطالعیه نسبت به ارائه فرمهای تکمیل شده به همراه اسناد مربوط به ثبت نام و
اصل فیش واریزی به ستاد برگزاری واقع در ساختمان معاونت امور نمایشگاهی طبقه دوم تحویل نمایند .

-

پرداخت وجه بدون ارسال مدارک به ستاد برگزاری و یا بعد از پر شدن ظرفیت سالنهای تحت پوشش  ،تعهدی جهت تخصیص غرفه برای برگزار کننده ایجاد
نمینماید و کل وجه در صورت عدم امکان تخصیص غرفه به متقاضی مسترد خواهد گردید.
در صورت انصراف کتبی تا یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه پس از تأیید ستاد  %15 ,وجه پرداختی کسر و مابقی مسترد میگرردد و در صرورت وصرول انصرراف
کمتر از یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه هیچ وجهی به مشارکت کننده مسترد نخواهد گردید.

-

دریافت وجه نقد از مشارکت کنندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمیباشد ،لذا خواهشمند است هزینه اجاره غرفه حتماً به صورت فیش واریزی و یا حواله بانکی
به حساب شرکت پرداخت گردد.

تبصره  : 1در صورت تکمیل نبودن مدارک و مستندات مثبته از قبیل پروانه بهره برداری از وزارت صنعت  ,معدن و تجارت  ,گواهی فعالیت صنعتی  ,پروانه صنفی تولیدی ,
پروانه طراحی و مونتاژ متناسب با نوع فعالیت و یا عدم انطباق موضوع فعالیت با موضوع نمایشگاه هیچگونه حقی برای آن شرکت جهت حضور در نمایشگاه متصور نخواهد
بود .
تبصره  : 2در صورت افزایش متراژ غرفه اعم از ریالی و ارزی  ,مشارکت کننده موظف است نسبت به واریز مابه التفاوت هزینه اجاره غرفه و  % 0مالیات ارزش افزوده ،در
روز ثبت نهایی جانمایی اقدام نماید .
تبصره  : 2در روز جانمایی و پس از مشخص شدن متراژ نهایی براساس گرید سالن ،موقعیت غرفه و ارزی یا ریالی بودن فضا ،مشارکت کننده موظف است حداکثر ظرف
مدت  74ساعت نسبت به واریز مابه التفاوت غرفه تخصیصی اقدام و به مدیریت امور مالی این شرکت تحویل نماید .

ستاد برگزاری نمایشگاه
نشاني :تهران ،بزرگراه شهيد چمران ،محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران تلفن 91212 :

www.iranliftex.ir

فاكس 99669629-3 :

liftex@iranfair.com

