فرم شماره  -6تعهد نامه رعايت قوانين و مقررات نمايشگاههاي بين المللي ،غرفه سازي و
دستور العمل نحوه محاسبه هزينه هاي ارزي و ريالي

)(F7
توجه :ارائه اين فرم در زمان ثبت نام به ستاد برگزاري الزامي است
نام شركت:

شماره سالن:

شماره غرفه:

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ:
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ:
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  12ﻟﻐﺎﯾﺖ  12دي ﻣﺎه  2931در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ج .ا .اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻣﯿﮕﺮدم در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺑﺨﺶ رﯾﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻏﺮﻓﻪ اراﺋﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ:
 2-2عدم نمايش و تبليغ هرگونه كاالی خارجی
 2-1عدم معرفی شركت به عنوان نماينده شركت خارجی به هر نحو
 2-9عدم معرفی محصوالت توليدی تحت ليسانس شركت خارجی با نام خارجی
 2-2عدم اعالم خدمات پس از فروش محصوالت شركتهای خارجی
 2-5عدم اعالم ساخت و توليد با ماركهای (برندهای) خارجی
 2-1عدم تبليغ به نفع شركتهای خارجی به هر نحو (استفاده از پوستر ،بروشور ،كاتالوگ ،كارت ويزيت و تبليغات كالمی و نام شركتهای
خارجی و امثالهم)
ضمناً متعهد می گردم ،در صورتيكه از سوی كارشناسان شركت سهامی نمايشگاهها ی بين المللی،كاال يا خدمات ارائه شده خارجی
شناخته شود ضمن آنكه برگزاركننده نمايشگاه ،مجاز به تعطيل غرفه می باشد ،كليه هزينه های ارزی اعالم شده از سوی ستاد برگزاری
تا قبل از پايان نمايشگاه توسط اين شركت پرداخت و تسويه حساب گردد و برگزار كننده می تواند از خروج كليه لوازم و تجهيزات
موجود در غرفه جلوگيری نموده و هزينه مربوطه را تأمين نمايد و با توجه به خسارت مادی و معنوی وارد شده به برگزاركننده
هيچگونه ادعايی از اين بابت نداشته باشم
 -1كل يه قوانين و مقررات حفاظت فيزيكی و حراستی را رعايت و در صورت تخلف و تعطيلی غرفه توسط حراست هيچگونه اعتراضی
نخواهم داشت.
 -9كليه قوانين و مقررات طراحی و غرفه آرايی و ساختمان را رعايت نموده و در صورت بروز هرگونه خسارت متعهد به پرداخت آن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
 -2ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻘﺮرات -وب ﺳﺎﯾﺖ  www.iranfair.com – www.tehranbizshow.comو
ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

نام:


تاريخ:

مهر و امضاء

:






نحوة محاسبة هزينة اجاره غرفه و خدمات جانبي آن برحسب ريالي و ارزي

 -2منایش كاال با برند يا نام ايرانی ،توسط واحدهای توليدی صنعتی دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعاليت صنعتی ،كارت شناسايی كارگاه معتبر و يا واحد توليدی صنفی
دارای پروانه صنفی توليدی ،كه در داخل و يا مناطق آزاد تجاری و يا ويژه اقتصادی توليد وارائه می گردند .مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالی می باشند .
 -1نمايش كاال با برند يا نام ايرانی كه در داخل توليد و تحت ليسانس و يا محصول مشترک كشورهای خارجی معرفی می گردد مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالی می
باشد .
 -9نمايش كاال با برند خارجی كه بر اساس سرمايه گذاری مشترک شركتهای ايرانی و خارجی در ايران توليد و دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارايی و مصوبه هيات
دولت می باشد ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالی می باشد .
 -2نمايش نمونه كاالی خارجی به منظور مقايسه با كاالی داخل ،توسط واحدهای توليدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذيربط ،در صورت تجميع نمونه در حداقل فضا ( به
تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاريابی ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالی می باشد .
 -5نمايش ماشين آالت خارجی صرفاً به عنوان ابزار كار در ارتباط با نمايش نوع فعاليت ،توسط واحدهای توليد به شرط پوشاندن برند خارجی و عدم تبليغ آن مشمول پرداخت
هزينه به صورت ريالی می باشد .

 -1معرفی خالقيتهای فنی ،نرم افزاری ( اتوماسيون) در صورت عدم تبليغ شركتهای خارجی ( به صورت پوستر ،بروشور ،كاال و  )...مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالی
می باشد .
 -7مشاركت اتاقهای مشترک بازرگانی ايران و ساير ك شورها ،صرفاً بدون ارائه كاال ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالی می باشد .
 -8مشاركت شركتهای عرضه كننده خدمات مشاوره ای ،پيمانكاری طرح و اجرا ،طراحی سيستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارائه كاال و يا هرگونه تبليغ برند خارجی ،مشمول
پرداخت هزينه به صورت ريالی می باشد .درغير اينصورت مشمول پرداخت هزينه به صورت  93درصد ارزی و  73درصد ريالی خواهد بود .
 -3مشاركت آژانسهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبليغ نمايندگی خارجی ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالی می باشد .
 -23مشاركت نشريات داخلی اعم از روزنامه ،مجله ،بولتن ،ويژه نامه ،آگهی نامه و امثالهم كه با تبليغ توامان شركتهای داخلی و خارجی منتشر می گردند مشمول پرداخت هزينه
به صورت ريالی می باشد .بديهی است تبليغ برند يا نمايندگی شركتهای خارجی در غرفه تخصيص يافته به نشريات ( از طريق نصب بنر ،پخش فيلم ،توزيع سی دی،
كاتالوگ وبروشور مستقل خارجی و  ) ...ممنوع می باشد .
 -22معرفی خدمات پس از فروش كاالهای خارجی در جهت رفاه مصرف كننده توسط نمايندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه كتبی از شركت مربوطه) و با
رعايت عدم ارائه كاال و قطعات منفصله ،مشمول پرداخت هزينه به صورت  93درصد ارزی و  73درصد ريالی می باشد .
 -21محصوالت خارجی وارد شده در كشور به صورت فله كه پس از بسته بندی و با مخلوط با كاالی ايرانی ( با هر نام يا برند ايرانی و با درج يا عدم درج تحت ليسانس) توسط
مشاركت كننده داخلی به نمايش گذاشته می شود ،به ميزان فضای اشغال شده ،مشمول پرداخت هزينه به صورت  73درصد ارزی و  93درصد ريالی می باشد .
 -29نمايش كاالی توليد داخل كه با برند خارجی(به استثنا موارد بند  )2تبليغ گردد ،مشمول پرداخت هزينه بهصورت  93درصد ارزی و  73درصد ريالی می باشد .
 -22تخصيص فضا به نمايندگيهای بازاريابی و فروش نمايشگاههای خارجی،در صورت ارائه تفاهمنامه با مجری داخلی،مشمول پرداخت هزينه بصورت  93درصد ارزی و  73درصد
ريالی می باشد.در غير اينصورت مشمول پرداخت هزينه بصورت  233درصد ارزی خواهد بود .
 -25مشاركت كننده بخش غرف ريالی صرفا مجاز به ارائه و تبليغ كاال،خدمات و فعاليت خود با نام ايرانی می باشد و در صورت عدم رعايت موضوع مشمول پرداخت هزينه
بصورت  233درصد ارزی می باشد .
 -21نمايش كااليی كه مستقيما در خارج از كشور توليد شده،مشمول هزينه بصورت ارزی می باشد .
 -27تبليغ واردات به هر نحو و عرضه بروشور،فيلم،عكس،كاتالوگ،بنر و موارد مشابه در رابطه با تبليغ كاال و يا شركت های خارجی،مشمول پرداخت هزينه بصورت ارزی می باشد .
 -28تبليغ نمايندگی انحصاری و يا رسمی شركتهای خارجی مشمول پرداخت هزينه بصورت ارزی می باشد .
 -23شركت های توليدی بازرگانی ايرانی كه بمنظور توليد و نمايش كاالی توليد داخل و نيز كاالی خارجی در نمايشگاه مشاركت دارند می بايستی كاال يا خدمات مربوط به
بخش خارجی را در فضايی كامال متمايز و در متراژ تفكيک شده(با ابعاد استاندارد) از بخش داخلی و با رعايت حداقل متراژ( 21متر) عرضه نمايند.در غير اينصورت كل
فضای غرفه بصورت ارزی محاسبه خواهد شد .
 -13تخصيص هرگونه فضا جهت احداث محل تشريفات ( )VIPمطابق با نوع مشاركت اعم از ريالی و ارزی عينا محاسبه و دريافت خواهد شد .
 -12پس از افتتاح نمايشگاه كميته ارزی و ريالی بهمراه مجری نسبت به بازديد از كليه غرف اقدام و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت ،مراتب طی صورتجلسه تنظيمی كه به
امضاء مجری رسيده اس ت اعالم و مجری موظف به پرداخت وجه مربوطه می باشد.بديهی است نظارت بر عملكرد غرف در طول دوره برگزاری استمرار خواهد داشت .

