فرم ثبت نام
نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون

نام شرکت/نام ونام خانوادگی شخصیت حقیقی:

نام مدیر عامل:

شماره ثبت/کدملی(ویژه افراد حقیقی):

کداقتصادی/شناسه ملی(ویژه شرکت ها):

نوع شرکت:

نوع مجوز فعالیت:

نام رسته فعالیت تعاونی:

محل فعالیت:
استان:

شهرستان:

نشانی:
تلفن ثابت:

تلفن همراه (الزامی):

نمابر:

کدپستی:

پست الکترونیک:

هزینه اجاره غرفه

*هزینه مربوط به اجاره فضای سرپوشیده (حداقل  12مترمربع) به ازای
هر متر مربع  1.680.000ریال(این مبلغ بدون احتساب مالیات برارزش
افزوده می باشد.
*به ازای هرمترمربع فضای غرفه مبلغ  15.000ریال بابت هزینه برق
مصرفی می باشد.
*مبلغ  30.000ریال هزینه ثبت نام منظور خواهد شد.
مبالغ مذکور مربوط به غرفه های اطراف سالن می باشد،در صورت انتخاب
غرفه های جزیره ای با کارشناسان مربوط هماهنگ نمایید.
درخواست ................متر مربع غرفه

متراژ غرفه درخواستی
(حداقل متراژ درخواستی 12،متر مربع می باشد).

نحوه ثبت نام

برای ثبت نام قطعی الزم است کل مبلغ اجاره فضای درخواستی بهحساب شماره 1700.101.3026541.2و یا کارت
5029087000155534و یا شماره
شبای IR470220170001013026541002نزد بانک توسعه
تعاون به نام پایگاه خبری تعاون آنالین واریز شود.
لطفا پس از واریز وجه تصویر فیش واریزی بانکی به همراه تصویر اینفرم(مهمور به مهر شرکت)را برای ستادبرگزاری نمایشگاه ارسال
فرمایید.به فرم های بدون مهر وامضا ترتیب اثر داده نمی شود.

نکات بسیار مهم
)1لطفا قبل از واریز وجه غرفه ضمن مطالعه مقررات عمومی در نمایشگاه ؛که خالصه ای از آن پیوست می باشد مهر وامضا
فرمایید.
) 2متقاضیان می بایست جهت ثبت نام قطعی نسبت به واریز وجه ثبت نام وارسال فیش واریزی به ستاد برگزاری نمایشگاه تا تاریخ
1397/05/02اقدام نمایند.
) 3ثبت نام قطعی منوط به واریز کامل وجه غرفه در تاریخ مقرر می باشد موکدا توصیه می شود در صورت تمایل به مشارکت وجه
غرفه را در تاریخ ذکر شده واریز نمایید.
شرکت تعاونی همیار فناوران تکاپو تعاون ایرانیان(هفت تا)
تلفن 02188820435:
آدرس:تهران ،خیابان سلیمان خاطر ،پالک ،73طبقه اول،
واحد 1
کدپستی1579733415 :
تلفن همراه 09109927609:
پست الکترونیکinfo@taavononline.ir :

اینجانب با تکمیل این فرم وارائه مدارک درخواستی تقاضای
ثبت نام قطعی در نمایشگاه را دارم.
نام و امضا مدیر عامل:
مهر متقاضی:

"شرایط اختصاصی و مقررات مشارکت در نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون"

داشتن مجوز فعالیت الزامی است.ارسال تصویر کارت ملی ثبت نام کننده الزامی می باشد. جانمایی واستقرار غرفه ها و تکمیل تعهدنامه از سوی مشارکت کنندگان منوط به واریز وجه می باشد.داشتن مجوز کسب وکار الزامی است.کلیه هزینه های نمایشگاهی اعم ازغرفه سازی و تجهیزات بر عهده مشارکت کنندگان می باشد.ثبت نام قطعی مشارکت کنندگان پس از واریز وجه از طریق سایت اینترنتی  www.bartar97.irصورت می پذیرد.نصب پروانه تولید توسط غرفه داران محترم الزامی می باشد.مشارکت کننده ملزم به رعایت اصول اخالقی وشئونات اسالمی می باشد.-مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه اموال موجود در غرفه در ساعت برگزاری نمایشگاه بر عهده مشارکت کننده می باشد.

 شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود می باشند و استفاده از راهروها یا فضای سایر غرفه ها ممنوع می باشد. استقرار ونصب هرگونه برچسب ،اطالعیه ،بنر و...در غرفه ومحیط نمایشگاه صرفا با هماهنگی ستاد برگزاری مراسم می باشد.ا لحاق هرگونه تجهیزات اضافی به غرفه از قبیل دوربین مداربسته و ....بدون کسب مجوز از ستاد برگزاری مراسم ممنوع می باشد.تذکر :درصورت احراز عدم صالحیت اطالعات ثبت نامی ورعایت نکردن شرایط وضوابط فوق الذکر توسط هریک از مشارکت کنندگان
درحین برگزاری نمایشگاه مجری نمایشگاه نسبت به لغو ثبت نام و ممانعت از حضور متقاضیان در نمایشگاه اقدام می نمایند.
تذکر:مهروامضا شرایط اختصاصی می بایست از طریق اینترنت و از طریق مجری نمایشگاه صورت پذیرد.
 از تاریخ تخلیه تجهیزات،برای شروع به نصب تا زمان دمونتاژ و تخلیه کلیه تجهیزات موضوع قرارداد،قطعات پیش ساخته بصورتامانت در اختیار طرف است و حفظ و نگهداری و ایجاد امنیت و بیمه تجهیزات به عهده شرکت غرفه دار می باشد و چنانچه توسط
شرکت کنندگان و سایر افراد خساراتی به قطعات وارد شود  ،شرکت غرفه دار ملزم به جبران آن خواهد بود.
مشارکت کنندگان مو ظند یک نفر نماینده تام االختیار را کتبا معرفی نمایند.نماینده تام االختیار به عنوان مسئول و سرپرست،حفظ
هدایت پروژه و پیگیری امور کارکنان خود به مجری نمایشگاه معرفی نمایند.بدیهی است فعالیت کارکنان پیمانکار منوط به حضور
فعال و تحت نظر فرد مذبور خواهد بود.
کار کردن در راهروی بین غرفه ها و یا اشغال آن برای دپو و نگهداری اجزا غرفه ها ممنوع می باشد.
جهت نصب هرگونه پوستر تبلیغاتی خارج از فضای غرفه نیاز به اخذ مجوز از مسئول برگزاری نمایشگاه دارد.

اینجانب .........................................مدیر عامل/نماینده تام االختیار شرکت/سازمان ...............................خود را مکلف به رعایت کلیه شرایط
فوق دانسته و چنانچه تخطی از هریک از این بندها صورت پذیرد ستاد نمایشگاه ومجری می توانند نسبت به تعطیلی غرفه اقدام و
وجه واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

مهروامضا:

