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

 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. -

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

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

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

 به حساب آمده و در صورت انصراف نیز وجهی بازگشت داده نخواهد شد.

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

تاد برگزاری رسیده باشد و یا از بین شرکت های معرفی شده از طرف مجری در صورت تمایل به انجام دکورسازی در نمایشگاه شرکت سازنده باید به تایید س -

 نمایشگاه بعد از هماهنگی با ستاد برگزاری انتخاب گردد.

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

parand.exhibition@gmail.com با نامه معرفی شرکت ثبت نام کننده و پس از تسویه حساب هزینه غرفه از طرف  همچنین غرفه ساز صرفاً گردد. ارسال

 شرکت کننده اجازه تحویل غرفه و شروع به کار در نمایشگاه را دارد.

 :د به صورت زير عمل نمايیدنمیتوانشرکت کنندگان عزيز خدمات جانبی اطالعات بیشتر و  در صورت تمايل به دريافت
 با دفتر مجری نمایشگاه.در حد امکانات موجود هماهنگی جهت اجاره اقالم و تجهیزات و خدمات اجرایی غرفه  -

 دریافت فرم اطالعات هتل های استان یزد و هتل های همکار با مجری نمایشگاه از طریق سایت ستاد برگزاری. -

  .ستاد برگزاریبیشتر و دریافت کلیه فرم های اطالعات نمایشگاه از طریق سایت  کسب اطالعات -

 

 

 زيرگروه های تخصصی نمايشگاه
 پوشاک نوزاد، کودک و نوجوان )لباس، کفش، جوراب و ...(   -

 ( یپوشاک مادر )مربوط به دوران باردار -

خواب، پرده، فرش،  سيمبلمان اتاق نوزاد، کودک و نوجوان )سرو -

 و ...(         زیقفسه، م

 خواب بچه )پتو، تشک و بالش، ملحفه( ليوسا -

 نوزاد و کودک یمنيمرتبط به حمل و حفظ ا ليوسا هیکالسکه و کل -

 شه،یسرش ،یبطر شبند،ی)پ یو درمان یشيآرا ،یلوازم بهداشت -

زانوبند، انواع کرم، پماد و پودر، پوشک،  ر،یپستانک، دندون گ

 و ...( يیدستمال مرطوب، شامپو، صابون، پودر لباسشو

 ینرم و عروسک، اسباب باز یها ی)اسباب باز یانواع اسباب باز -

خالقانه و  ،یآموزش یها یاسباب باز ،ینیو ماش یکنترل یها

 یا انهيرا یها یها )پازل ها و ...(، باز یسرگرم

 ها و جشن کودکان یمربوط به مهمان ینیو تزئ یفانتز ليوسا -

خشک  ،يیلباسشو نیمربوط به نوزاد و کودک )ماش یلوازم خانگ -

 اتو و ...(  کسر،یم ،یکن برق

 کودکان و نوجوانان یکمک آموزش ليو وسا ريانواع لوازم تحر -

مادر، نوزاد، کودک و نوجوان از جمله: وزارت بهداشت، درمان  یحام یسازمان ها -

 طیسازمان مح ،یستيوزارت آموزش و پرورش، سازمان بهز ،یو آموزش پزشک

 و ... یشهردار ما،یسازمان صدا و س ست،يز

- NGO مادر و کودک  یحام یردولتیغ یها و سازمان ها 

وانپزشک، روانشناس، مربوط به مادر، نوزاد و کودک از جمله ر نیمتخصص -

 درمانی ميو رژ هيمتخصص تغذ

 از کودک و نوزاد یو پرستار یمربوط به نگهدار یخدمات یشرکت ها -

 مادران و کودکان یخدمات اطالعات ۀیکتاب ها و کل ات،ينشر -

شعر،  ،یزبان، نقاش یمربوط به کودکان )کالس ها یمهدکودک ها و مراکز آموزش -

 سرود و داستان، سفال و ...(

کودکان و مجتمع  یکودکان، عکاس شگاهيخدمات مربوط به کودکان شامل آرا -

 و مراکز بازی کودکان یورزش یها

 و ...( نیتاميو یمولت م،یمادر و کودک )آهن، کلس يیغذا یمکمل ها -

 ها، کورن فلکس و ...( رخشکیها، سرالک ها، ش نیتاميو ی)مولت یکمک یغذاها -
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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 سطح شهر ـ كارت دعوت ويژه بنر ، بيلبورد و نمايشگاه پوسترچاپ ـ ارائه تبليغات نمايشگاهي شامل: آگهي در مجالت تخصصي ـ 2

كتاب ويژه چاپ اطالعات شركتها در و  تبليغات در كانالهای تلگرامي استان يزد -و توزيع شهریچاپ تراكت  -متخصصين و بازديد كنندگان

 و توزيع رايگان كتاب. نمايشگاه

 .% تخفيف هتل برای شركتهای حاضر در نمايشگاه22دريافت  -3

 

 امثبت نهزينه مشخصات غرفه ها و 

 مترمربع فضا نمایشگاهی )ریال(هزینه هر  متراژهای قابل واگذاری )متر مربع( نوع غرفه

 222/622/3/ 11و ضرايبي از  16-32-11 غرفه عادی

 222/022/3/ 11از  يبيو ضرا 16-32-11 ی + اسپيس و موكت غرفه عاد

 222/022/3/ 11از  يبيو ضرا 16-32-11 غرفه ويژه

 222/222/6/ 11از  يبيو ضرا 16-32-11 و موكت سي+ اسپويژه غرفه 

 جهت ناشرين محترم کتاب کودک و نوجوان و تولید کنندگان نرم افزارهای آموزشی شرايط ثبت نام ويژه در نظر گرفته می شود. 

 % برای نمايشگاه مجازی در صورت شرکت همزمان در نمايشگاه حضوری و مجازی 23شرايط ويژه با تخفیف بیش از 
 

 ریال  www.vir-expo.com /888/888/51 مدت يک سالحضور در نمايشگاه مجازی ايساتیس اکسپو برای 

 فرم ثبت نام

، حواله ............... مبلغ ........................... ريال را در تاريخ ...................... طي چك بانكي ي از شركت .......................... به نمايندگاينجانب ...............

منطقه سه استان يزد، كد  یبانك تجارت، باجه شهردار 0102-1312-1011-1202شماره كارت  اي 2222112223به شماره حساب جاری   بانكي 

واريز و به پيوست فرم درخواست   بابت ............... متر مربع غرفه شماره .............. سالن ............،     فضای باز  يليرجليبه نام خانم مرجان م 22221

            گردد. ارسال مي

 مهر و امضاء - تاریخ                                                                 
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 نام شركت
 فارسي:

 التين:

 التين:                                                                 فارسي: نام مدیر عامل

  پست الكترونيكي  تلفن )با ذكر كد(

  سايت  فكس

 آدرس
 فارسي:

 

 التين:

 هاي فعاليت زمينه
 فارسي:

 

 التين:
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