
 

 
 

 

 فراخوان 

 نمایشگاه بین المللی  تمینشهبیست و مشارکت در 

 2022مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصوالت نساجی ، ماشین آالت

 0400ماه آبان  2تا  مهرماه 22

 تهران المللی بین نمایشگاههای دائمی محل 
 

 

 گردد می  تقاضا مشارکت متقاضیان ازکلیه گردید، خواهد آغاز زودی به 2022ایرانتکس  در نمایشگاه مشارکت متقاضیان نام ثبت مراحل اینکه به باتوجه

روز به پست الکترونیک   51تکمیل و ظرف حداکثر  اطالعاتی نمایشگاه، بانک در ثبت جهت زیر، فرم تکمیل با را خود اولیه درخواست تا

customer@spnco.net د. بدیهی است پس از بررسی فرم های دریافتی، مراتب جهت مشارکت یارسال فرمای 02980045094 یا شماره واتساپ

 . در مرحله ثبت نام به استحضار خواهد رسید

 گرفت. نخواهد قرار بررسی مورد شده ارسال فرم متقاضی، توسط فرم در شده ذکر موارد تکمیل عدم صورت در

 به فقط و نماید نمی ایجاد متقاضیان به غرفه واگذاری جهت برگزاری ستاد برای تعهدی هیچگونه فرم این ارسال و تکمیل 

.باشد می مشارکت درخواست ارائه منزله

 استفاده مورد نمایشگاه پایان تا ...(دایرکتوری کتاب و، رسانی اطالع امور جهت) نمایشگاه اطالعاتی بانک در فرم این اطالعات 

 مطابقت عدم مسئولیت. شود درج فرم در کامل و دقیق صحیح، بصورت درخواستی اطالعات تا الزم است لذا گرفت، خواهد قرار

 این در مسئولیتی برگزاری ستاد وباشد می متقاضی خود بعهده شرکت مشخصات با اولیه فرم درخواست در شده درج اطالعات

 .پذیرفت نخواهد خصوص

 

 جانمایی شروع از قبل تا الزم، بررسی جهت برگزاری ستاد به زیر مدارك ارائه به نسبت درخواست اولیه فرم ارسال با همزمان مشارکت متقاضیان تا است الزم

 : نمایند اقدام
 

 بهره برداری()تولیدکنندگان داخلی دارای پروانه الف(شرکت های ریالی:       
 آگهی تاسیس

 )ثبت نام تجاری در روزنامه رسمی )گواهی ثبت برند

 گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده

 پروانه بهره برداری

 کپی کارت ملی مدیر عامل 

 )نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران(ب( شرکت های ارزی:       
 آگهی تاسیس

 تصویر مدارك واردات کاال از گمرك رسمی کشور

  گواهی فعالیت نمایندگی های شرکتهای خارجی از مرکز امور

اصناف و بازرگانی ایران

 گواهی مالیات بر ارزش افزوده

 معرفی نامه یا قرارداد نمایندگی فروش

 کپی کارت ملی مدیر عامل 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

  تعهدنامه مفاد

 2022نمایشگاه ایرانتکس  در مشارکت محترم متقاضیان ویژه

 .است الزامی نمایشگاه در جانمائی جهت محترم متقاضیان توسط زیر موارد پذیرش و مطالعه

یا شماره  customer@spnco.netبه پست الکترونیک   اولیه درخواست فرم ارسال با همزمان فرم نمودن امضاء و مهر از پس لطفا

 ارسال فرمایید. 02980045094واتساپ 

 .باشد می فرم این شده امضاء و مهر نسخه ارسال به منوط جانمائی انجام
 

شیوع بیماری های واگیردار )که به صورت رسمی از مراجع قانونی  ،یطوفان، آتش سوز ل،ینشده )فورس ماژور( مانند زلزله، س ینیب شیپ عیوقادر شرایط  (5

قابل  ریهرگونه حوادث و موارد غ ایو ی، دستورالعمل های نهادها جار نیقوان رییتغکشور به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی .ج.ا.ایران ابالغ گردد( 

راف بصورت چنانچه مراتب انصگردد  شگاهینما تغییر سالن درزمان و  رییتغ ایبرگزار کننده خارج بوده و منجر به لغو  اریاخت طهیکه از ح گرید ینیب شیپ

به شرکت کنندگان قابل  یکسر و مابقی شگاهیپرداخت شده نما یها نهیبابت هز یختاز وجوه پردا %15کتبی به ستاد برگزاری نمایشگاه ارسال گردد،

 .باشد یبرگشت م

 به کنندگان شرکت تعداد نرسیدن جمله از هردلیل به نمایشگاه برگزاری زمان افتادن تعویق به یا برگزاری عدم : درصورت0 تبصره 
 مادی عواقب و ها مسئولیت کلیه مترقبه غیر حوادث هرگونه و کشور رسمی مراجع و نهادها سایر بهداشت، وزارت های دستورالعمل نصاب، حد

 بود خواهد کننده مشارکت خود عهده امورپرسنلی ... به تشریفات، امورچاپی،، تبلیغات سازی، غرفه انجام قبیل از ناشی های هزینه و معنوی و
 .داشت نخواهند خصوص این در معنوی و مادی قانونی، مسئولیت هیچگونه سهامی نمایشگاهها شرکت و برگزارکننده و

 غرفه پیمانکاران قبال در تعهدی و مسئولیت نوع هیچ نمایشگاهها سهامی شرکت و کننده برگزار 0 تبصره موارد بروز درصورت : 2تبصره 
 .باشند نمی ایشان پاسخگوی عنوان بهیچ و ندارد کننده مشارکت منتخب پیمانکاران سایر و "غرف خودساز" سازی

 یمابق %05ی کسر و زیاز مبالغ وار %55،بصورت مکتوب به برگزارکننده اعالم گرددچنانچه یکماه قبل از تاریخ برگزاری انصراف از مشارکت  ایکاهش متراژ و  (2

 قابل استرداد خواهد بود.

در  افتهی صینخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخص رفتهیپذاز نمایشگاه به هیچ عنوان درخواست انصراف در کمتر از یکماه به تاریخ برگزاری  (3

واگذار  انیمتقاض ریبه سا اخواهد داشت تا غرفه مورد نظر ر یشگاهینما نیحق را طبق قوان نیو برگزارکننده ا گرددی مسترد نم یوجه چگونهیه شگاهینما

 . نماید

 باشد می آن تبصره دو و 0 بند شامل نیز دلیل هر به مشارکت از متقاضی انصراف .

 تصادفات و اتفاق حادثه، هرگونه واگیردار، های بیماری قبیل از) نمایشگاه در مشارکت از ناشی حوادث بروز از ناشی های مسئولیت و قانونی عواقب کلیه (4
 عملیات هنگام همچنین و برگزاری حین در نمایشگاهی، مجموعه به ورود هنگام از و...( خود پرسنل و اجرائی نیروهای و کارگران برای که احتمالی
 خصوص این در نمایشگاهها سهامی شرکت و برگزارکننده و است کننده مشارکت خود عهده به تخریب و آوری جمع و غرفه نصب و ساخت اجرائی

 .داشت نخواهند مسئولیتی هیچگونه
 

 ........................................ سمت با ....................................... شرکت قانونی و االختیار تام نماینده ................................... اینجانب

 شرکت این سوی از نامه تعهد این مفاد کلیه رعایت و کامل پذیرش منزله به فرم این امضاء و مهر و ام نموده مطالعه دقت به را موارد کلیه

 .باشد می

 
 

 :شرکت امضاء و مهر                       :فرم تکمیل تاریخ                                 : سمت                                   :خانوادگی نام و نام

 

 

 



 

 
 

 02980045094 شماره واتساپیا  customer@spnco.netبه پست الکترونیک  ( 01/04/0400)تا تاریخ روز  08لطفا فرم زیر را تکمیل و ظرف حداکثر 

 محاسبه نحوه ریالی -ارزی دستورالعمل و نمایشگاهها سهامی شرکت مقررات و ضوابط کلیه پذیرش منزله به فرم این امضاء مهر و تکمیلارسال فرمایید.

 باشد. می نمایشگاه محوطه در اسالمی شئونات رعایت و حفظ و غرفه اجاره هزینه
 

 مشخصات شرکت

  نام کامل شرکت )فارسی(:

  نام کامل شرکت )التین(:

  فعالیت )نوع کاال و خدمات(: زمینه

 واردات از کشورهای خارجی یا نمایندگی شرکت خارجی:                                 ندارد                   دارد

  نام تجاری محصول:

 شناسه ملی شرکت: شماره ثبت شرکت:

  رقمی: 21کد اقتصادی 

 با درج کد شهر: نمابرشماره  شماره تلفن با درج کد شهر:

  آدرس کامل پستی:

 وب سایت: کد پستی:

 مشخصات مدیرعامل

 تلفن همراه مدیرعامل: نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 مسئول ثبت نام ثابت –مشخصات نماینده تام االختیار 

 سمت: نام و نام خانوادگی:

 آدرس ایمیل مسئول ثبت نام: تلفن همراه مسئول ثبت نام:

 تخصصی مورد نظر جهت مشارکتگروه 

 چاپ و تکمیل                                    کاالی خواب                                              وابسته ماشین آالت و قطعات

 
 

 مواد اولیه

 
 

 منسوجات خانگی

 
 

 متراژ تقریبی مورد نیاز

 مترمربع   ..................................................................... متراژ تقریبی مورد نیاز )ریالی(

 )تولیدکنندگان داخلی دارای پروانه بهره برداری(

 مترمربع .........................................................................  متراژ تقریبی مورد نیاز )ارزی( 

 )نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران(

متقاضیان استفاده ازخدمات اسپانسری از اولویت درثبت نام برخوردار بوده، این خدمات شامل: انتخاب مکان غرفه، تبلیغات در سطح شهر،       ⃝

 بزنید.  تبلیغات محیطی، اطالع رسانی و.... میباشد، درصورت تمایل به استفاده ازاین فرصت بعنوان حامی نمایشگاه، لطفاً

                           بزنید.  تمایل دارند طراحی و ساخت غرفه خود را توسط کنسرسیوم ساخت و ساز این شرکت انجام دهند، لطفاً متقاضیانی که      ⃝

 :شرکت امضاء و مهر                        :فرم تکمیل تاریخ                                 : سمت                                   :خانوادگی نام و نام

  نخ

 الیاف

 رنگ و مواد تعاونی

 

 پرده ای

 رومبلی

 فرمایید: ..................لطفا ذکر                سایر

 


