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زمانبندی و تاریخ های مهم

 آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه :حداکثر تا تاریخ  99/04/51می باشد ( .بدیهی است درصورت تکمیلظرفیت سالنهای تحت پوشش پیش از تاریخ فوق برگزار کننده از پذیرش درخواستهای جدید معذور خواهد
بود).
 اعالم نقشههای جانمائی :نقشه جانمائی بر اساس تقویم زمانبندی ارائه شده طبق اولویت ثبت نام و واریز %500وجه خواهد بود.
 آخرین مهلت جهت اعالم خود ساز بودن غرفه(برای غرفه های باالی  63متر) :تاریخ 99/04/51 آخرین مهلت جهت اعالم غرفه با تجهیز :تاریخ 99/04/51 آخرین مهلت ارائه نقشههای اجرائی غرفه سازی جهت اخذ تأیید از مدیریت طراحی و غرفه آرائی(مربوط به متقاضیانی که رأساً غرفه سازی نموده و یا داخل غرفه از تزئینات ویژه استفاده مینمایند):
تاریخ ( 99/04/51پس از تاریخ ذکر شده این شرکت از پذیرش طرحهای اجرائی معذور خواهد بود)
 جهت اطالع کامل از مراحل اخذ مقررات غرفههای خود ساز ،فرم  -7دستورالعمل و تعهد غرفهسازی ،جمع آوری و تخلیه را دقیقاً مطالعه فرمائید.
با توجه به مقررات جاری این شرکت ساعات کار جهت غرفه سازی از  8/63لغایت  22میباشد و
در روز دوشنبه  99/34/26درب سالنها رأس ساعت  22پلمپ خواهدگردید .لذا از مشارکت
کنندگانی که راساً غرفه سازی یا تزیین غرفه مینمایند ،تقاضا میگردد باتوجه به تاریخ تحویل
سالنها و ساعات یادشده برنامه ریزی نموده و از قبل تمهیدات الزم را در خصوص برنامه زمانبندی
منظور نمایند .بدیهی است عدم رعایت برنامه زمانبندی و ایجاد هر گونه خسارت جانبی برای این
شرکت بعهده مشارکت کننده متخلف میباشد.
تحویل غرفه به مشارکت کنندگانی که خود غرفه سازی می نمایند و یا نیاز به ماشین آالت سنگینو لیفتراک دارند99/04/00 :
 آخرین مهلت جهت پایان عملیات ساخت و ساز غرفههای خودساز :تا ساعت  00روز دوشنبه تاریخ( 99/04/02در صورت عدم اتمام غرفهسازی در زمان مقرر مبلغ تضمین حسن انجام کار و هزینه جمع آوری
تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت دیرکرد دریافت خواهد شد).
 تحویل غرفه های باتجهیز و شروع غرفه آرایی و چیدمان کاالها :از ساعت  9صبح دوشنبه تاریخ99/04/02
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 آخرین مهلت چیدمان و غرفه آرایی غرفه های باتجهیز و خودساز :ساعت  00دوشنبه تاریخ99/04/02
نکته مهم :حضور نماینده شرکت درطول چیدمان غرفهها تا بسته شدن درهای سالن در غرفه الزامی
است در صورت عدم حضور نماینده مشارکت کننده در زمان چیدمان و جمع آوری غرفه این شرکت
مسئولیتی در قبال مفقود شدن کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت.
 تحویل کارتهای شناسائی :روز شنبه تاریخ  99/04/05به بعد افتتاح رسمی نمایشگاه :روز سه شنبه ( 99/04/04ساعت دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شد)ساعات کار نمایشگاه برای غرفه داران 9/20 :صبح ساعات کار نمایشگاه برای بازدید کنندگان 50 :صبح لغایت  6بعداز ظهر جمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه خودساز و خروج کاال از محوطه نمایشگاه :شنبه 99/04/02(ساعت دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شد)
 مشارکت کنندگان ملزم به خروج کاالهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری کامل غرفهها پساز خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعالم شده از سوی برگزار کننده میباشند.
نکته مهم :حضور نماینده مشارکت کننده از زمان باز شدن در سالنها تا جمع آوری کامل در غرفه
الزامی است.
تجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقیمانده باید بطور کامل حداکثر تا ساعت  00روز شنبه  99/04/02از
سالن و محوطه نمایشگاه خارج گردد.
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