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 شرایط ثبت نام
مشارکت در این نمایشگاه تابع پذیرش شرایط و مقررات عمومی شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد و مجری نمایشگاه  -

 می باشد.

 pdfو  Wordتکمیل و ارسال فرم ثبت نام به فکس یا آدرس ایمیل ستاد برگزاری به صورت فایل  -

 تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به منزله ثبت نام نهایی نبوده و پس از پرداخت هزینه منوط به تایید ستاد برگزاری می باشد. -

 اولیه و ارسال رسید و فرم ثبت نام به مجری نمایشگاه می باشد.اولویت واگذاری غرفه برای درخواست کنندگان منوط به پیش پرداخت  -

 وجه و تسویه حساب قطعی صورت می پذیرد.پرداخت کامل تحویل غرفه قبل از شروع نمایشگاه پس از  -

از گذشت  درصد از وجه ثبت نام مسترد خواهد شد، پس 08در صورت انصراف از نمایشگاه تا یک ماه مانده به تاریخ برگزاری نمایشگاه  -

 ن ثبت نام قطعی به حساب آمده و در صورت انصراف نیز وجهی بازگشت داده نخواهد شد.زمااین 

 کلیه امور غرفه سازی باید با هماهنگی و کسب مجوز از سوی مجری نمایشگاه انجام شود. -

سیده باشد و یا از بین شرکت های معرفی در صورت تمایل به انجام دکورسازی در نمایشگاه شرکت سازنده باید به تایید ستاد برگزاری ر -

 شده از طرف مجری نمایشگاه بعد از هماهنگی با ستاد برگزاری انتخاب گردد.

و یا به  80080990990تلگرام  روز قبل از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی به شماره 08حداقل باید طرح غرفه سازی مورد نظر  -

با نامه معرفی شرکت ثبت نام کننده و پس از تسویه  همچنین غرفه ساز صرفاً گردد. الارس sima.nassaj@gmail.comآدرس ایمیل 

 حساب هزینه غرفه از طرف شرکت کننده اجازه تحویل غرفه و شروع به کار در نمایشگاه را دارد.

 

 :د به صورت زیر عمل نماییدنخدمات جانبی میتواناطالعات بیشتر و  صورت تمایل به دریافتدر شرکت کنندگان عزیز 
 با دفتر مجری نمایشگاه.در حد امکانات موجود هماهنگی جهت اجاره اقالم و تجهیزات غرفه  -

 ستاد برگزاری.ل تلگرامی و یا کانادریافت فرم اطالعات هتل های استان یزد و هتل های همکار با مجری نمایشگاه از طریق سایت  -

  .ستاد برگزاری و یا کانال تلگرامی کسب اطالعات بیشتر و دریافت کلیه فرم های اطالعات نمایشگاه از طریق سایت -

 

 

 فرش ماشینی زیرگروه های تخصصی نمایشگاه

 صنایع فرش و موکت: 
 فرشهای ماشیني با طرحهای سنتي و مدرن  -

 موکت و کفپوشهای تافتینگ و ...    -

 پارکت، لمینیت و کفپوشهای سخت  -

 روفرشي و پادری -

 گبه و گلیم  -

 تابلوفرشهای ماشیني -

 ابزار و قطعات و ماشین آالت فرش و موکت -

 

 صنایع جانبی: 

 شرکتهای تولید کننده ماشین آالت صنعتي شستشوی فرش  -

 فرشتولید کنندگان آلبومهای کتابي، ريلي و باالبر  -

 مواد شوينده و پاک کننده فرش و موکت  -

 شرکتهای قالي شويي

 

 مراکز علمی و تحقیقاتی و خدماتی:

 دانشگاه ها و مراکز آموزشي و تحقیقاتي -

 نشريات و مجالت تخصصي -

 مراکز مشاوره و بازرگاني -

 خوشه های صنعت نساجي، فرش ماشیني و صنايع وابسته  -

 

 

 شرکت مهندسي تحقیقاتي سیما نساج يزد -ابتدای خیابان نگارستان – 9روبروی شهرداری منطقه  -بلوار فردوسي -يزد ستاد برگزاری نمایشگاه:

 80080990990تلگرام:           29899389968،   80080990990همراه:  293 -91828883-6: تلفکس

 :www.isatex.ir     sima.nassaj@gmail.com Email  يزد 19863 -8999 صندوق پستی:

mailto:sima.nassaj@gmail.com
http://www.isatex.ir/
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 تعهدات شرکت

 برقخروجي كتيبه ـ موكت ـ دو عدد صندلي ـ يك عدد ميز ـ روشنايي متعارف ـ نصب ـ  1

در نر ببيلبورد و پخش تراكت های شهری، ، نمايشگاه پوسترچاپ ـ ارائه تبليغات نمايشگاهي شامل: آگهي در مجالت تخصصي ـ 2

 گاهويژه نمايشالکترونيکي كتاب چاپ اطالعات شركتها در كارت دعوت ويژه متخصصين و بازديد كنندگان و طراحي سطح شهر ـ 

 برای شركتهای حاضر در نمايشگاهتخفيف هتل  %22الي  %22دريافت  -3

 

 هر متر مربع )ریال(هزینه  متراژهای قابل واگذاری )متر مربع( توضیحات

 888/088/6/ 69و ضرایبی از  99-90-09 مجهز به اسپیس یا داربست سالن سرپوشیده

 فرم ثبت نام: 

 

، اريخ ...................... طي چك بانکي اينجانب ............................ به نمايندگي از شركت ...................... مبلغ ........................... ريال را در ت

                   يا شماره  22221استان يزد، كد باجه شهرداری منطقه سه بانك تجارت،  2222112222به شماره حساب جاری   حواله بانکي 

واريز و به   بابت ............... متر مربع غرفه شماره .......... سالن ............، فضای باز  محمد ميرجليلي به نام 2122-1312-2122-3122كارت 

 گردد.پيوست فرم درخواست ارسال مي

 مهر و امضاء   -تاريخ                                                                                                                                         

 شرکت مهندسي تحقیقاتي سیما نساج يزد -ابتدای خیابان نگارستان – 9داری منطقه روبروی شهر -بلوار فردوسي -يزد ستاد برگزاری نمایشگاه:

 80080990990تلگرام:           29899389968،   80080990990همراه:  293 -91828883-6: تلفکس

 :www.isatex.ir    sima.nassaj@gmail.com Email يزد 19863 -8999 صندوق پستی:

 

 نام شركت
 فارسي:

 

 نام مدير عامل

 

 فارسي:

 

  الکترونيکيپست   تلفن )با ذكر كد(

  سايت  فکس

 آدرس

 فارسي:

 

 

 های فعاليتزمينه

 فارسي:
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