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 Cerafair 2019   بیست وششمین نمایشگاه بین المللى کاشى و سرامیک و چینى بهداشتى تهران
برگزارکننده :انجمن صنفى تولیدکنندگان کاشى و سرامیک کشور

آدرس: تهران، خیابان مالصدرا،خیابان شیرازىشمالى،خیابان زاینده رود غربى،پالك16 ، واحد9 
تلفن: 5-88214264   فکس: 88214564

مدیر اجرایى: بهنام عزیززاده
مکان برگزارى: محل دائمى نمایشگاههاى بین المللى تهران

تاریخ: 9لغایت 12 تیرماه1398 

نمایشگاه سال 1397
Cerafair 2018 نگاهى به بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللى کاشى سرامیک و چینى بهداشتى تهران    

نگاهى به نمایشگاه
نمایشگاه 1398

مکان برگزارى : محل دایمى نمایشگاههاى بین المللى تهران 
تاریخ:  19لغایت 22 تیر 1397

نعداد کل شرکتهاى مشارکت کننده:163  شرکت داخلى و خارجى 
متراژ کل فضاى سرپوشیده ناخالص:28000  مترمربع

متر مربع  16 متراژ مفید سرپوشیده داخلى:1 39
6 متر مربع متراژ مفید سرپوشیده خارجى: 07

متراژ فضاى باز: 150 متر مربع
کشورهاى مشارکت کننده در نمایشگاه :

ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و چین 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران

cerafair 2019

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللى کاشى سرامیک و چینى بهداشتى تهران/ 9 لغایت 12 تیر 1398
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فارسی:نام شرکت

English:

نشانی دفتر 
مرکزی

فارسی:
English:

پست الکترونیکی:کد اقتصادی :تلفن:

سایت اینترنتی:شناسه ملی:نمابر: 

نام مدیرعامل
فارسی:

 نام نماینده
 تام االختیار

فارسی:
English:English:

تلفن همراه:تلفن همراه:

الف:
مشخصات 

کاالی مورد 
نمایش

نوع تولید:
 کاشی کف کاشی دیوار کاشی گرانیتی پخت سوم
 چینی بهداشتی لعاب رنگ مواد اولیه

 تجهیزات و قطعات خط تولید              ماشین آالت                   سایر موارد ذکر گردد:

ب: فضای نمایشگاهی مورد 
نیاز

متراژ درخواستی: )برحسب متر مربع( .......................................

ج:
مشخصات 

غرفه 

متراژ مورد نیازشرح غرفه
)متر مربع(

قیمت هر مترمربع
 )به ریال(

جمع کل
)به ریال(

* غرفه در داخل سالن سرپوشیده بدون تجهیزات 
حداقل 24 مترمربع

9-8-8-8 7-7-7 6 ریال  سالن 6 ریال  سالن 6 مبلغ 1/200/000
27 و 27 و 27 مبلغ 1/150/000 ریال  سالن 11-10

25 و سری 25 و سری 25 15 الی 15 الی 15 12 ریال سالن 12 ریال سالن 12 000مبلغ 000مبلغ 1/000/000

مبلغ 40/000 ریال هزینه پارکینگ و ثبت نام از بازدیدکنندگان
مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. 

طبق بند 8 ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول و ماده 20 قانون مدنی، سهم شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ا مشمول عوارض مالیات بر ارزش افزوده می گردد.(

جمع کل پرداختی: )به ریال(  ......................................................................... )علی الحساب(
توضیح: قیمت فوق بابت ساخت غرفه به صورت یک طبقه و حداکثر به ارتفاع 3 متر می باشد. در صورتیکه ساخت غرفه در دو طبقه اجرا گردد، مشارکت 

کننده موظف به پرداخت 50 درصد قیمت پایه به ازای هر مترمربع طبقه دوم است. 
نحوه ثبت نام:

1- تکمیل فرم درخواست

فرم ثبت نام داخلی1     
درخواست مشارکت در فضای سرپوشیده بدون تجهیزات )تکمیل کلیه موارد الزامی میباشد(

* تذکر:  با توجه به محدودیت های فضای نمایشگاهی، مجری نمایشگاه در رد و یا قبول هر یک از درخواست ها و همچنین تغییر متراژ و سالن های مورد   
درخواست مختار می باشد، بدیهی است پرداخت هزینه مشارکت و همچنین اعالم متراژ  و سالن هیچگونه حقی را برای درخواست کننده ایجاد نمی نماید.

تاریخ  مهر و امضاء مدیر عامل شرکت

 پرداخت 100% هزینه غرفه و ارایه اصل فیش واریزى به حساب شماره 2048100113847251 بانک پاسارگاد شعبه شیرازى شمالى کد 2204-
  به نام انجمن صنفى تولید کنندگان کاشى و سرامیک کشور واریز نمایید

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران

cerafair 2019

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللى کاشى سرامیک و چینى بهداشتى تهران/ 9 لغایت 12 تیر 1398

26th International Exhibition of Ceramic Industries / 30June- 3July 2019  Tehran  

IR 640570020481011384725101 : شماره شبا

نام صاحب حسابشماره شبا: :بانک عامل:
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فارسی:نام شرکت

English:

نشانی دفتر 
مرکزی

فارسی:
English:

پست الکترونیکی:کد اقتصادی :تلفن:
سایت اینترنتی:شناسه ملی:نمابر: 

نام مدیرعامل
فارسی:

نام نماینده 
تام االختیار

فارسی:
English:English:

تلفن همراه:تلفن همراه:

شماره شبا:
الف:

مشخصات 
کاالی مورد 

نمایش

نوع تولید:
 کاشی کف کاشی دیوار کاشی گرانیتی پخت سوم
 چینی بهداشتی لعاب رنگ مواد اولیه

 تجهیزات و قطعات خط تولید              ماشین آالت                   سایر موارد ذکر گردد:

متراژ درخواستی: )برحسب متر مربع( .......................................ب: فضای نمایشگاهی مورد نیاز

ج:
مشخصات غرفه 

قیمت هر مترمربعشرح غرفه
 )به ریال(

جمع کل
)به ریال(

* غرفه در داخل سالن سرپوشیده با تجهیزات 
حداقل 12 مترمربع

9-8-8-8 7-7-7 6 ریال  سالن 6 ریال  سالن 6 مبلغ مبلغ 1/400/000
27 و 27 و 27 مبلغ مبلغ 1/350/000 ریال  سالن 11-10

25 و سری 25 و سری 25 15 الی 15 الی 15 12 ریال سالن 12 ریال سالن 12 000مبلغ 000مبلغ مبلغ 1/200/000

مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
طبق بند 8 ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول و ماده 20 قانون مدنی، سهم شرکت سهامی نمایشگاه 

های بین المللی ج.ا.ا مشمول عوارض مالیات بر ارزش افزوده میگردد.(

د: نام شرکت جهت درج در پیشانی 
غرفه

فارسی:

English:

جمع کل پرداختی: )به ریال( ......................................................................... )علی الحساب(

نحوه ثبت نام:
1- تکمیل فرم درخواست

* تذکر:  با توجه به محدودیت های فضای نمایشگاهی، مجری نمایشگاه در رد و یا قبول هر یک از درخواست ها و همچنین تغییر متراژ و سالن های مورد 
درخواست مختار می باشد، بدیهی است پرداخت هزینه مشارکت و همچنین اعالم متراژ  و سالن هیچگونه حقی را برای درخواست کننده ایجاد نمی نماید.

فرم ثبت نام داخلی2    
درخواست مشارکت در فضای سرپوشیده با تجهیزات )تکمیل کلیه موارد الزامی میباشد(

تاریخ مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران

cerafair 2019

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللى کاشى سرامیک و چینى بهداشتى تهران/ 9 لغایت 12 تیر 1398
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نام صاحب حساب :بانک عامل:

واریزى به  حساب شماره 2048100113847251 بانک پاسارگاد شعبه شیرازى شمالى کد 204 2- پرداخت 100% هزینه غرفه و ارایه اصل فیش
IR 640570020481011384725101 : شماره شبابه نام انجمن صنفى تولید کنندگان کاشى و سرامیک کشور واریز نمایید

مبلغ 40/000 ریال هزینه پارکینگ و ثبت نام از بازدیدکنندگان

متراژ مورد نیاز
(متر مربع)
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فارسی:نام شرکت

English:

نشانی دفتر 
مرکزی

فارسی:
English:

پست الکترونیکی:کد اقتصادی : تلفن:

سایت اینترنتی:شناسه ملی:نمابر:

نام مدیرعامل
فارسی:

 نام نماینده
 تام االختیار

فارسی:
English:English:

تلفن همراه:تلفن همراه:

الف:
مشخصات 

کاالی مورد 
نمایش

نوع تولید:
 کاشی کف  کاشی دیوار کاشی گرانیتی پخت سوم
 چینی بهداشتی  لعاب رنگ مواد اولیه

 تجهیزات و قطعات خط تولید             ماشین آالت                   سایر موارد ذکر گردد:

متراژ درخواستی: )برحسب متر مربع( .......................................ب: فضای نمایشگاهی مورد نیاز

ج:
مشخصات 

غرفه 

متراژ مورد نیازشرح غرفه
)متر مربع(

قیمت هر مترمربع
 )به ریال(

جمع کل
)به ریال(

 600/000فضای باز

مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. 
نمایشگاه  قانون مدنی، سهم شرکت سهامی نمایشگاه  قانون مدنی، سهم شرکت سهامی نمایشگاه  8طبق بند 8طبق بند 8 ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول و ماده 20

های بین المللی ج.ا.ا مشمول عوارض مالیات بر ارزش افزوده میگردد.(

جمع کل پرداختی: )به ریال( ......................................................................... )علی الحساب( 

نحوه ثبت نام:
1- تکمیل فرم درخواست

فرم ثبت نام داخلی3     
درخواست مشارکت در فضای باز 3 )تکمیل کلیه موارد الزامی میباشد(

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

* تذکر:  با توجه به محدودیت های فضای نمایشگاهی، مجری نمایشگاه در رد و یا قبول هر یک از درخواست ها و همچنین تغییر متراژ و سالن های مورد 
درخواست مختار می باشد، بدیهی است پرداخت هزینه مشارکت و همچنین اعالم متراژ  و سالن هیچگونه حقی را برای درخواست کننده ایجاد نمی نماید.

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران

cerafair 2019

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللى کاشى سرامیک و چینى بهداشتى تهران/ 9 لغایت 12 تیر 1398

26th International Exhibition of Ceramic Industries / 30June- 3July 2019  Tehran  

نام صاحب حسابشماره شبا: :بانک عامل:

واریزى به  حساب شماره 2048100113847251 بانک پاسارگاد شعبه شیرازى شمالى کد 204 2- پرداخت 100% هزینه غرفه و ارایه اصل فیش
IR 640570020481011384725101 : شماره شبا  به نام انجمن صنفى تولید کنندگان کاشى و سرامیک کشور واریز نمایید

مبلغ 40/000 ریال هزینه پارکینگ و ثبت نام از بازدیدکنندگان

ریال
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1- فقط موسسات و شرکت هایی که تولیدکننده محصوالت سرامیکی و محصوالت جانبی آن هستند، با تشخیص مجری مجاز به شرکت در این
نمایشگاه  می باشند.

2- مشارکت کننده مجاز به واگذاری غرفه خود به غیر و یا نمایندگان خود نمی باشد.
3- حداقل فضای مورد درخواست در سالن سرپوشیده 12 مترمربع و در فضای باز 30 مترمربع می باشد.

4- این فرم ثبت نام مخصوص تولیدکنندگان داخلی می باشد و هزینه های آن به صورت ریالی محاسبه و دریافت می گردد. لذا مشارکت کنندگان
به هیچ وجه مجاز به تبلیغ کاالی خارجی از طریق نصب پوستر، ارائه کاتالوگ، عرضه نمونه کاالی خارجی و غیره نمی باشند. در صورت مشاهده 
هر یک از اقالم فوق در غرفه مشارکت کننده، هزینه های مربوطه شامل هزینه های مشارکت و هزینه های جانبی آن بر اساس تعرفه های ارزی 

محاسبه و دریافت می گردد، در غیر این صورت مجری مجاز است نسبت به بستن غرفه و جلوگیری از ادامه حضور در نمایشگاه اقدام نماید.
-5

و همچنین تغییر متراژ مورد درخواست مختار می باشد، بدیهی است پرداخت هزینه مشارکت و همچنین اعالم متراژ هیچگونه حقی را برای 
درخواست کننده ایجاد نمی نماید و در صورت رد درخواست، وجه پرداخت شده عیناً مسترد می گردد.

6- شرکت هایی که اقدام به غرفه سازی می نمایند باید قبل از اجراء طرح را به تایید ناظر فنی مجری برگزارکننده برسانند.
7- هزینه خدمات اضافه جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد. )آب، برق، متراژ طبقه 2 و ...(

8- شرکت کننده متعهد می گردد در صورت وارد آوردن هرگونه خسارت به تاسیسات، غرفه و فضای نمایشگاهی هزینه خسارت وارده را براساس
اعالم مدیر فنی نمایشگاه پرداخت نماید.

9- در خصوص مشارکت کنندگان خارجی، هزینه ها بر اساس یورو محاسبه می گردد.
10- مشارکت کننده ملزم به بیمه نمودن غرفه خود در طول برگزاری نمایشگاه بوده و ضروری است یک نسخه از قرارداد بیمه ضمیمه این

درخواست شود. )نماینده بیمه در محل نمایشگاه حضور خواهد داشت.(
11- نصب هرگونه پالکارد و پوستر تبلیعاتی خارج از محیط غرفه در داخل و یا خارج سالن بدون اخذ مجوز از مجری نمایشگاه ممنوع می باشد.

12- نصب بلندگو، سیستم  های صوتی و یا تبلیغات شنیداری در محوطه غرفه ممنوع می باشد.
13- پس از پذیرش درخواست و تعیین متراژ نهایی غرفه توسط مجری، مشارکت کننده موظف است بر اساس اعالمیه مجری نسبت به پرداخت

باقیمانده وجه مربوطه اقدام نماید. تحویل محل غرفه منوط به پرداخت کلیه وجوه اعالم شده و تسویه حساب به طور کامل می باشد.
14- کلیه وجوه پرداخت شده به صورت علی الحساب می باشد.

15- در صورت انصراف مشارکت کننده از شرکت در نمایشگاه تا یک ماه قبل از افتتاحیه 10 در صد از کل مبلغ پرداختی به عنوان خسارت
کسر و الباقی به مشارکت کننده برگشت داده خواهد شد. در صورت عدم رعایت مدت مقرر در این بند کل مبلغ پرداختی به عنوان خسارت به 

برگزار کننده تعلق خواهد گرفت . 

اینجانب...........................مدیرعامل........................... با قبول شرایط فوق و شرایط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ا تقاضای مشارکت در نمایشگاه مذکور را دارم. امضاء این برگه به منزله پذیرش کلیه مقررات مندرج در 

سایت www.cerafair.com  می باشد.
تاریخ

مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

اطالعات و مقررات

     با توجه به محدودیتهاى فضاى نمایشگاه انجمن صنفى تولیدکنندگان کاشى و سرامیک کشورمجرى نمایشگاه در رد و یا قبول هر یک از درخواستها 
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1- تولیدکنندگان داخلی
1-1

2- واردکنندگان کاالی خارجی و نمایندگی آنها
1-2 شرکت نامه و اساس نامه شرکت و لوگو ثبت شده شرکت
2-2  نامه رسمی مبنی بر داشتن نمایندگی از شرکت خارجی

3-2 بروشور و کاتالوگ
4-2 لیست محصوالتی که داخل غرفه به نمایش گذاشته می شوند

4- تکمیل کلیه صفحات فرم ثبت نام به همراه مهر و امضای باالترین مقام شرکت )مدیرعامل(

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

 مدارک زیر جهت ثبت نام قطعی الزامی است 

 وجه ثبت نام به صورت فیش واریز به حساب ریالى شماره 2048100113847251 بانک پاسارگاد شعبه شیرازى شمالى3-
.کد 204 به نام انجمن صنفى تولید کنندگان کاشى و سرامیک کشور  میباشد
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 پروانه بهره بردارى  یا کارت شناسایى کارگاهى یا گواهى فعالیت صنعتى
کپى گواهى استاندارد اجبارى1-2
1-3
لیست محصوالتى که داخل غرفه به نمایش گذاشته مى شود1-4
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 مشارکت کننده باید فرم مربوط به درج مشخصات در کتاب رسمی نمایشگاه را به دو زبان فارسی و انگلیسی تکمیل و همزمان با فرم ثبت نام 
در نمایشگاه 1397، به برگزارکننده تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت مهلت مقرر، برگزارکننده نسبت به درج مطالب مشارکت کننده در کتاب 

رسمی نمایشگاه مسئولیت نخواهد داشت. 
 انجام هرگونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و خارج از غرفه های اختصاصی مشارکت کننده پس از هماهنگی و کسب مجوز از روابط عمومی 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران مجاز می باشد.
 هرگونه عکسبرداری و یا فیلمبرداری از محوطه نمایشگاه و داخل سالن ها پس از کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی ایران مجاز می باشد.

 کتاب رسمی نمایشگاه، تبلیغات، عکاسی، کارت شناسایی و پارکینگ

 خروج کاال

 خروج کاال از محوطه نمایشگاه های بین المللی ایران در طول مدت برگزای نمایشگاه ممنوع است لذا مشارکت کنندگان از آوردن اقالم 
غیرضروری اجتناب نمایند.

 در پایان نمایشگاه، مشارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صورت حساب ها و اخذ برگه تسویه حساب نهایی می تواند کاالی خود را از داخل 
سالن محل نمایش و محوطه نمایشگاه بین المللی ایران خارج نماید لذا از کلیه شرکت کنندگان تقاضا می شود به منظور تسهیل و تسریع در 

خروج کاال از محوطه نمایشگاه برای تسویه حساب کامل قبل از اتمام نمایشگاه اقدام نمایند.
 مشارکت کنندگان باید حداکثر تا یک روز پس از پایان نمایشگاه نسبت به بسته بندی، خروج کاال و تخلیه غرفه های اختصاصی خود اقدام 

نمایند. 
 بدیهی است در صورت عدم توجه به این نکته و پس از پایان مهلت مقرر ، برگزارکننده راساً به تخلیه غرفه اقدام نموده و در خصوص خسارات 

وارده و یا فقدان کاال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 همچنین بقایای غرفه و نخاله ها نیز در مدت مذکور باید از سالن و محوطه نمایشگاه خارج گردد و پس از تخلیه کامل باید از مدیر سالن 

مربوطه برگه ای دال بر تخلیه کامل دریافت نمایند.
 بدیهی است در صورت دیرکرد کل مبلغ سپرده بابت هزینه تخلیه و خسارت تلقی خواهد شد.

حوادث غیر قابل پیش بینی

 در صورت بروز هر گونه حادثه ای خارج از اختیار و کنترل برگزار کننده مانند جنگ، زلزله و سیل و سایر حوادث طبیعی که منجر به عدم 
برگزاری ، تاخیر یا افزایش دوره برگزاری نمایشگاه شود، برگزارکننده در جهت حفظ منافع مشارکت کننده اقدام می نماید و شرکت کننده مجاز 

به اعتراض نخواهد بود و در خصوص خسارت و یا فقدان کاال برگزار کننده مسئولیتی نخواهد داشت.

توافقات 
 هرگونه توافق فی مابین شرکت کننده و برگزار کننده باید مکتوب و ممهور به مهر و امضا طرفین باشد.

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

  مقررات عمومی مشارکت
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ماده 1 : در صورتیکه نمایش کاال توسط واحد تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی کارگاه
معتبر و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه صنفی تولیدی با مارک یا نام شرکت ایرانی تبلیغ شود، کاال ایرانی محسوب و هزینه ها به صورت 

ریالی دریافت می گردد.

تبصره 1 : کلیه کاالهایی که با مشخصات مندرج در بند فوق در مناطق آزاد تجاری تولید و ارایه می گردند ایرانی محسوب و هزینه ها به
صورت ریالی دریافت خواهد شد.

تبصره 2: کاالهایی که با مارک خارجی و بر اساس سرمایه گذاری مشترک شرکت های خارجی در ایران تولید می گردد با ارائه مجوزهای
مربوطه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبه هیأت دولت ریالی محاسبه خواهد شد.

ماده 2: کاالهای تولیدی ایرانی که تحت لیسانس کشورهای خارجی معرفی می گردند، در صورتیکه با نام شرکت های ایرانی که در ایران
به ثبت رسیده باشند معرفی و تبلیغ شوند، کلیه هزینه های مربوط به مشارکت در نمایشگاه ها به صورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 3: کاالیی که مستقیماً در خارج تولید شده و به نام خارجی معرفی می گردد، کاًل به صورت ارزی محاسبه می شود. )نحوه ورود کاال
به داخل کشور مالک نخواهد بود(.

ماده 4: تخصیص هرگونه فضای الزم جهت احداث محل تشریفات ) V.I.P( مطابق با نوع قرارداد اعم از ریالی و ارزی عیناً محاسبه و
دریافت خواهد شد. 

توضیحات :
شرح کامل آیین نامه محاسبه ارزی – ریالی در سایت  www.Iranfair.com  موجود می باشد.

 چگونگی عرضه و نمایش کاال و تبلیغ آن

11

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه و خدمات جنبی آن برحسب ریالی و ارزی 
)آیین نامه ارزی و ریالی(
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ماده  5: عرضه بروشور، فیلم، عکس، کاتالوگ و غیره در رابطه با تبلیغ کاالی شرکت های خارجی ، ارزی تلقی می شود.

ماده  6: تبلیغ نمایندگی انحصاری و رسمی شرکت های خارجی به هر صورت مشمول پرداخت هزینه ها به صورت ارزی می باشد.

ماده 7: شرکت کنندگان در بخش غرف ریالی صرفاً مجاز به تبلیغ کاال و هر نوع پوستر مرتبط با نوع فعالیت خود )درصورتی که منع
قانونی نداشته باشد( با نام ایرانی می باشند، و در صورت تبلیغ کاال و هر نوع پوستر با نام شرکت خارجی مشمول پرداخت هزینه ها به صورت 

ارزی می باشند.

تبصره: ارائه کاال و قطعات منفصله مربوطه در غرف مستقلی که جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواست می گردد. ممنوع خواهد
بود. بدیهی است در صورت اقدام کاًل هزینه مربوطه به صورت ارزی محاسبه خواهد شد.

ماده  8: پس از افتتاح رسمی نمایشگاه، مجری مکلف است به همراه نماینده مدیریت نمایشگاه های داخلی حداکثر تا پایان روز دوم
نمایشگاه نسبت به بازدید از کلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت مراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به اطالع مجری رسیده 

است اعالم و مجری موظف است همان روز نسبت به رفع مغایرت و یا پرداخت وجه اقدام نماید .
ماده9: مدیریت نمایشگاه های داخلی حداکثر تا پایان روز سوم نمایشگاه ، متراژ نهایی ارزی را به مدیریت طراحی و غرفه آرایی جهت

انعکاس به مدیریت مالی اعالم می دارد .

چگونگی عرضه کاتالوگ، بروشور ، پوستر ، نصب تابلو و غیره به منظور تبلیغ کاال:

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

دستور العمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه و خدمات جنبی آن برحسب ریالی و ارزی
 )آیین نامه ارزی و ریالی(
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با توجه به محدودیت های سالن ها از جهت انطباق با درخواست کلیه شرکت کنندگان اختیار کامل جانمایی با برگزارکننده می باشد.
مشارکت کنندگان داخلی مجاز به نمایش کاال و محصوالت خارجی  و یا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی نمی باشند. در صورت عدم رعایت 

این نکته ، شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بهای غرفه به صورت ارزی براساس تعرفه شرکت کنندگان خارجی خواهدبود.
شرکت پویا نگار سرام پارسیان موظف است تا مدت 2 روز بعد از پایان نمایشگاه سالن ها را به شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران تحویل 
دهد، لذا مشارکت کنندگان ملزم به جمع آوری غرفه تخصیصی و خروج کاالی خود از غرفه و محوطه نمایشگاه حداکثر 1 روز پس از خاتمه 
نمایشگاه می باشند، در غیر این صورت مسئولیت حفظ و نگهداری کاال به عهده برگزارکننده نخواهد بود. در صورت بروز هرگونه تغییر و تخریب 

بر روی غرفه های پیش ساخته، شرکت کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
انجام هرگونه تغییرات اضافه در غرفه سازی مستلزم پرداخت هزینه آن می باشد.

مشارکت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی است. )دستورالعمل پیوست(

  نکاتی چند از مقررات نمایشگاه که به تایید و امضا شرکت کننده محترم رسیده است

نام موسسه شرکت کننده: ......................................................................................................................................................................................................

تلفن:  ...................................................................................... فکس:  ....................................................... تلفن همراه :  ...................................................

نام و سمت متقاضی: .........................................................................................تاریخ: ............................... مهر امضا : .....................................................

توجه : تعداد کارت های شناسایی صادره بر اساس متراژ غرفه به شرح ذیل می باشد:

تعداد کارتفضای بازتعداد کارت فضای بسته 

2تا 50 مترمربع 2تا 12 مترمربع 

3003 - 100 مترمربع243-12 مترمربع 

5004 - 300 مترمربع504-24 مترمربع

1006-50 مترمربع

1508 - 100 مترمربع

30010-150 مترمربع

50012 - 300 مترمربع

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

با توجه کامل به مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها درخواست کارت شناسایی در 
نمایشگاه فوق را به شرح زیر می نمایم
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توجه : تعداد کارت های پارکینگ صادره براساس متراژ غرفه به شرح ذیل می باشد:

تعداد کارت  فضای بازتعداد کارت فضای بسته 

501 مترمربع 121 مترمربع 

1002 - 50 مترمربع502 - 12 مترمربع

1003 مترمربع به باال  503 مترمربع به باال

باتوجه به محدودیت پارکینگ ، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران در مورد قبول یا رد تقاضای پارکینگ مختار بود و تعداد مورد 
تقاضا هیچگونه تعهدی برای برگزار کننده به وجود نمی آورد.

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت
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 فرم درخواست درج آگهی در کتاب نمایشگاه

توضیح: ابعاد طرح 24×17 سانتیمتر در نظر گرفته شود و مطالب و تصاویر بایستی حداقل یک سانتی متر از لبه کادر فاصله داشته باشد فرمت طرح آگهی 
ترجیحا TIFF و یا PDF بوده و به صورت چهار رنگ )CMYK( با رزلوشن حداقل DPI 300 بر روی CD  ارسال گردد و یا به آدرس

نوع آگهی ........................................................................... 100 % هزینه به مبلغ ......................................................................... ریال 
طی حواله بانکی  ...................................... به عهده بانک ............................................ ضمیمه فرم درخواست می باشد.

اینجانب .................................. نماینده شرکت .................................................... با اطالع کامل و پذیرش کامل مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه نسبت به عقد 
قرارداد اقدام می نمایم.

مبلغمحل آگهی ردیف

صفحه داخلی 1

پشت جلد2

داخل جلد3

داخل پشت جلد4

صفحه اول5

صفحه دوم 6

صفحه سوم 7

صفحه چهارم 8

صفحات قبل از فهرست9

صفحه اول از آخر10

صفحه دوم از آخر11

صفحه سوم از آخر12

بوک مارک13

پاورقی 14

چهار مقوایی15

توافقیاسپانسر *16

تاریخ
مهر و امضاء مدیرعامل شرکت

هزینه درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه 
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cerafair2019@gmail.comو یا به شماره 09357570885  ارسال نمایید

 خواهشمند است این فرم را جهت درج آگهى به دفتر مجرى تحویل نمایید. لطفا وجه آگهى را به حساب شماره 2048100113847251 بانک پاسارگاد به نام
شماره شباIR 640570020481011384725101   انجمن صنفى تولید کنندگان کاشى و سرامیک کشور واریز نمایید

:اسپانسر شامل موارد ذیل مى باشد *
 درج لوگو در پوستر اصلى نمایشگاه، درج لوگو در آگهى هاى نمایشگاه در جراید مختلف، دو صفحه آگهى داخلى، پک بسته بندى کتاب و

  ساك دستى، درج لوگو بر روى سى دى نمایشگاه، درج لوگو بر روى جلد کتاب نمایشگاه








