اطالعات اولیه مشارکت در چهاردهمین نمایشگاه
بین المللی صنعت ساختمان کراچی – پاکستان
وزارت صنعت –معدن و تجارت
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسالمی ایران

 62-62آذر ماه 7931

شماره سند FE-FR-123-01 :
تاریخ :
شماره :
پیوست:

BUILD ASIA
))15 -17 Dec. 2018

برگزارکننده پاویون ایران :شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران Iran International Exhibitions Co.
زمان برگزاري 71 -71 :دسامبر سال  6271میالدي برابر با  42لغایت  46آذر ماه 7931

گروههاي کاالیی - :كلیه گروه اا كاالیي صنعت ساختمان (كاشي و سرامیك– چیني آالت بهداشتي -شیر آالت بهداشتي و
اتصاالت – صنعت برق و روشنایي ،كلید ،پریز ،سیم وكابل -لوله و اتصاالت– صنایع سیمان– شیشه اا ساختماني– پوشش سقف اا
شیرواني) مبلمان و دكوراسیون داخلي -ماشین آالت ،سازه اا و مصالح ساختماني و ...

هزینه مشارکت به ازاي هر مترمربع درسالن سرپوشیده  3,912,222ریال می باشد ( .با احتساب تخفیفات ویژه نمایشگاهی )

حداقل متراژ غرفه ها  76متر مربع درسالن سرپوشیده تعیین گردیده است كه شامل :ساخت و ساز غرفه باا راایات اساتاندارداا
نمایشگااي و تجهیزات – پانل بند  -یك ادد میز -دو ادد صندلي – روشناایي – پریز -كف پوش و سردرب نویسي غرفاه و درج
اطالاات مشاركت كنندگان در كتاب نمایشگاه و حمل نمونه نمایشگااي مطابق با تعرفه اا حمال شاركت ساهامي نمایشاگااها
بین المللي ج.ا.ایران مي باشد.
ازینه اجاره بها غرفه مي بایست به شماره حساب  232722222227211322276612نزد بانك مركز به ناا شاركت ساهامي
نمایشگاه اا بین المللي واریز گردد.

* آخرین مهالت دریافت اطالاات و تكمیل و تسلیم فرمها و واریز وجه نمایشگاه 92/32/33 :
* آخرین مهلت برا ارسااال مادارك و فرمها اخاذ ویزا 92/30/13 :
* آخرین مهلت تحویال كااال به انضما مدارك مورد نیاز به انبار نمایشگاه اا خارجي  :از  92/30/19به مدت یك افته
با توجه به محدودیت زمانی موجود ,رعایت زمان بندي هاي اعالم شده الزامی است .
جهت نیــاز به کسب اطالعات کاملتر لطفاً با تلفن هاي  - 66226217 – 67376111 -67376229و نمابر 66226212
تماس حاصل فرمایید .
آدرس پست الکترونیک overseas@iranfair.com

نشاني :تهران ،بزرگراه شهید چمران ،صندوق پستي19391 -1191 :
www.iranfair.com

فاكس 99669629-3 :
تلفن91919 :
office@iranfair.com
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ررز ار كنناه ااويو جاااايرا
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
Website: www.iranfair.com
E-mail: overseas@iranfair.com

info@iranfair.com
ناوه مشاركت
 -1حداقل متراژ قابل واگذاری غرفه  11متر مربع.
تبصرره در وورت ك مرك نمايشگاه ك ااويو جاااايرا در ن ررز ار م زردد ر حاا اتااناارد مارا داراي مقررات ويهه رادا ارراي مقررات مرروط داراي اوحويت
خواها رودا

 -1شررکت کنندگان منتخب موظفند پس از اعالم شررکت سرهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران مبلغ هزینه غرفه را به ازای هر مترمربع
9/050/000ریال به شماره حساب شبا 690100000001059900011196نزد بانک مرکزی بنام شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران واریز
و رسید مربوطه را به مدیریت امور مالی شرکت تحویل نمایند.
تبصره ارداخت ه ين هاي مشاركت مورد اداره در رنا  2ر هيچ عنوا ر وورت چك ماتدار قارل قبول نم رادا و رايا رصورت نقاي ر حساب تعيين داه واري و اول فيش
و يا حواح رانك ر مايريت امور ماح دركت تاويل زرددا
تذكر مهم وروه ارداخا رارت ه ين هاي نمايشگاه از توي مشاركت كننازا قارل ررزشت نبوده و ر هيچ ور مسارد نخواها داا

 -0غرفه حداقل  10ساعت قبل از شروع نمایشگاه در اختیار درخواست کننده قرار می گیرد.
 -0تحویل کاالها در غرفه انجام میشود و شرکت کننده مكلف است نسبت به چید مان غرفه اقدام نماید.
 -5شرکت کنندگان موظفند نسبت به تزئین و آراستن غرفه خود به نحو شایسته اقدام نمایند.
 -9شررکت کنندگان موظف به رعایت حری غرفه خود می باشرند و اسرتفاده از ف ای راهروها یا سایر غرفه ها ممنوع است و درصورت هرگونه
تخلف و ایجاد آثار مالی  ،متقاضی پاسخگو بوده و موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
 -9مسررلولیت حفو و نگهداری غرفه و تجهیزات داخل آن بر عهده شرررکت کننده بوده و در صررورت وارد نمودن هر گونه خسررارت به غرفه و
تجهیزات آن  ،مكلف به پرداخت خسارات وارده می باشد .
 -8شرکت کنندگان بهیچ وجه مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگر افراد یا جابجایی آن با سایر غرفه ها نمیباشند.
 -9شررکت کنندگان موظفند حداکرر تا  10سراعت پس از پایان نمایشرگاه محل غرفه را تخلیه نمایند  .در صورت عدم اقدام به موقع ،مسلولیت
حفاظت و برگشت کاال و نیز هر گونه هزینه اع از انبارداری یا جریمه تأخیر بر عهده شرکتکننده خواهد بود
 -10مسلولیت حفاظت و سالمت کاالها در هر غرفه در ساعات کار نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشد .
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 -11مسلولین غرفه باید در تمام طول مدت کار نمایشگاه در محل غرفه ح ور داشته باشند و شرکت کنندگان به هیچ وجه مجاز به تعطیل نمودن
غرفه در ساعات بازدید نمایشگاه نیستند.
تبصره دروورت ك غرف دار غرف خود را زودتر از موعا تخلي نمايا موضوع از طريق ماير ارو ه ز ارش و ر عنوا يك موحف منف در تاير نمايشگاهها منظور خواها داا

حمل كاال
 -1کلیه کاالهای ارسرالی جهت عرضره در نمایشرگاه به صورت موقت ترخیم می شوند و هزینه های مترتبه آن به عهده شرکت است ،در صورت
ترخیم قطعی کاال ،در نمایشرگاههایی که توام با فرو

می باشرد و همچنین درصورت تمایل شرکت کننده به ترخیم قطعی در کلیه نمایشگاهها

تمامی هزینه های مربوط به ترخیم و سرایر هزینه ها بر عهده شررکت کننده خواهد بود و وجه آن می بایسرت قبل و یا در حین نمایشگاه حسب
مورد با هماهنگی مدیر غرفه به گمرك و یا نماینده او در کشور مقصد تسلی نماید.
هزینه حمل و ترخیم کاال به میزان تعیین شده (مجاز) برای هر نمایشگاه براساس مقررات موضوعه بر عهد ه شرکت و مابقی طبق تعرفه مقرر بر
عهده شرکت کننده میباشد  ،شرکت کنندگان موظف به پرداخت هزینه های مربوطه قبل از ارسال کاالها می باشند در غیر اینصورت این شرکت
هیچگونه مسلولیتی در قبال ارسال کاال و انجام تشریفات گمرکی د رکشور هدف نخواهد داشت .
تبصرره  1ما يريت ارراي موظف اتت ه ين هاي حمل مازاد رر تعرف و همچنين ررزشت كاالهاي نمون را (دروورت درخواتت كاب ماقاض ) مااتب و
قبل از ارتال رار از ماقاض دريافت نماياا
تبصرره  2ترخيص قطع كاال در مقاورا نمايشگاه ماوقف ر ارداخت ه ين هاي ترخيص قطع و حمل داخل
توتر

رراتاس تعرف هاي زمرك

كشور مقصا

ماقاضر ر ماير ارو ه و يا زمرك كشور مقصا خواها رود و دروورت عاپ ارداخت از توي غرف دار ك من ر ر عاپ ترخيص كاالهاي وي زردد

مسئوحيا رر عهاه دركت نبوده و دروورت رروز خسارت ماقاض رأ تاً ااتخگو خواها رودا

 -1در نمایشرگاههای بدون فرو

نقل و انتقال هر گونه کاال به خارج از غرفه باید با اطالع مدیر غرفه صرورت گیرد و در صورت واگذاری تمام و یا

بخشی ا زکاال به بازدید کنندگان یا بازرگانان  ،این امر باید با نظر مدیر غرفه و مسلولین گمرکی آن کشور و پس از انجام مراحل ترخیم قطعی و
پرداخت حقوق و عوارض متعلقه صورت پذیرد .
 -0کاالهای ارسررالی باید از کیفیت و مرغوبیت مطلوب برخوردار باشررد و بسررته بندی ها محك  ،مقاوم و اسررتاندارد بوده و برچسررب (مکر نام و
مشخصات شرکت  ،شماره صندوق  ،نوع کاال  ،وزن خالم و ناخالم  ،کشور مقصد  ،نام ترخیم کار در
کشور هدف ) بر روی تمامی بسته ها الصاق گردد .بدیهی است انبارخارجی (شرکت سهامی نمایشگاه) از قبول کاالهای فاقد بسته بندی استاندارد
و مطلوب و یا کاالهای با مدارك ناقم معذور خواهد بود.
 -0کاالهای ارسالی به نمایشگاه نیاز به مجوز قانونی از مبادی میربط حسب مورد دارد و ارائه آن از سوی شرکت کننده الزامیست.
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 -5چنانچه بر اساس مقررات کشور محل برگزاری نمایشگاه  ،کسب مجوز و یا گواهی خاصی الزم باشد  ،اخذ آن از سوی شرکتکننده الزامی است
 .کسب اطالعات و حصول نتیجه قطعی در این خصوص قبل از تحویل بار به انبار خارجی راسا از سوی مشارکت کنندگان از طریق مبادی میربط در
کشور مقصد انجام خواهد شد و شرکت از این حیث مسلولیتی ندارد.
 -6ارائه گواهی بهداشت به فارسی و التین (از مبدا) برای مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی الزامی است.
 -9ارائه گواهی استاندارد در خصوص کاالهایی که نیاز به گواهی استاندارد دارد ضروری است.
 -8شررکت کننده موظف است کاالی ارسالی خود را تا تاری مقرر  .همراه با لیست بستهبندی ( )PACKING LISTو لیست قیمت تجاری کاال
( )INVOICEمطابق نمونه پی وست به دو زبان فارسی و انگلیسی بصورت دقیق (برای هر صندوق یا کارتن به تفكیک) و بر مبنای نرخ صادراتی بر
روی سربرگ شرکت متقاضی در  0نسخه تنظی و به انبار نمایشگاههای خارجی شرکت سهامی تحویل نماید.
 -9عوارض ناشی از هرگونه اشكال در قیمتهای ارائه شده در لیست  INVOICEبعهده شرکت کننده میباشد.
 -10الزم است در تهیه  PACKING LIST, INVOICEنهایت دقت بعمل آید.لذا بروز هرگونه اشكال در لیستهای مذکور به عهده شرکت کننده
میباشد.
 -11شرکت سهامی در قبال کاالهایی که پس از تاری تعیین شده به انبار تحویل داده شود هیچگونه مسلولیتی نخواهدداشت.
 -11درصرورتی که کاالهای ارسالی فاقد شرایط استاندارد تعیین شده از سوی شرکت (از نظر وزن  ،حج  ،ابعاد  ،نوع و جنس کاال) باشد حمل آن
بر عهده شرکت کننده می باشد.
 -10در صورتی که شرکت کننده کسری در کاالی ارسالی خود مشاهده نماید موظف است موارد مربوطه را کتباً با مکر مورد به مدیر غرفه منعكس
نماید.
 -10شررکت کننده باید کاالهای خود را نزد یكی از شررکتهای بیمه (با ارز

واقعی ) ،بیمه کامل نموده تا در صورت بروز حوادث احتمالی ،جبران

خسارت گردد.
 -15مسلولیت اظهار و حمل انواع فر

و گلی دستبافت به عهده شرکت کنندگان می باشد .
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كاالهاي ررزشا
 -1شرکت کنندگان موظفند در صورت برگشت کاال لیست کاالهای برگشتی را (همچون رفت کاال) قبالً در  1نسخه به زبان انگلیسی و فارسی تهیه
و به مدیر نمایشگاه تحویل نمایند.
 -1شرکت سهامی در قبال برگشت کاالهایی که برای فرو

به نمایشگاهها ارسال می گردد تعهدی ندارد و در صورت نیاز  ،متقاضی راسا مبادرت

به انجام آن خواهد نمود.
 -0اعالم کتبی به صراحبان کاال مبنی بر رسریدن کاالها و مراجعه جهت تحویل آنها حداکرر طی مدت ده روز از تاری صدورنامه از سوی مدیریت
امور اجرایی مبنی بر رسیدن کاالهای برگشتی صورت خواهد گرفت و تحویل کاال پس از تسویه حساب مالی انجام خواهد شد.
 -0در صورت مراجعه صاحبان کاال پس از مدت مذکور هزینه های انبار داری طبق مندرجات بند  0مصوبه شماره 19،5آمرماه  1086هیأت محترم
مدیره محاسبه و اخذ خواهد شد.
 -5در صورت عدم مراجعه طی مدت  60روز از تاری اولین نامه به صاحبان کاال (با توجه به هزینه های انبارداری) پس از تایید مدیر عامل محترم و
یا هیأت محترم مدیره کاالها بنفع شرکت ضبط و نسبت به چگونگی آن اقدام گردد.
تبصرره  1كاالهائيك تاريخ مصرر دادرا و در وورت منق

دا تاريخ مصر  ،كاالها ط وورت لس اي توت

كميا ذيرر

معاوپ و در وورت ورود

ه ين  ،ارداخت مباحغ مرروط رعهاه واحبا كاال خواها رودا

خامات
 -1شررکت کنندگان منتخب می توانند از خدمات امور مسرافرتهای شرکت سهامی نمایشگاهها جهت تهیه روادید  ،هتل و بلیط هواپیما استفاده
نمایند که در این صورت الزم است ضمن درخواست کتبی و اعالم موارد مورد نیاز در لیست افراد اعزامی را تا تاری مقرر .به مدیر پروژه نمایشگاه
معرفی و تصرویر گذرنامه آنان نیز تحویل گردد .تا جهت ارائه به سفارت کشور هدف وتعیین وقت مصاحبه با متقاضی اقدامات الزم صورت پذیرد.
بد یهی اسرت پرداخت هزینه های مربوطه بر عهده شررکت کنندگان می باشرد.درخواسرت کتبی در مورد استفاده از خدمات بلیط و هتل ضروری
است.
تبصره غرف داران ك مايل ر رهره مناي از خامات امور مسافرتهاي دركت م رادنا موظفنا ه ين اخذ رواديا و ريم نام مسافرت

هر نفر را ر حوزه

مايريت روار عموم و امور رين احملل ارداخت نموده و همراه فرمهاي مرروط تاويل نماينا ا اس از انق اي مهلت مقرر و ني در وورت ك فرد ماقاض
رواديا از ان اپ تفر منصر زردد و يا تفارت خان كشور مال ررز اري نمايشگاه ر هر دحيل از اعطاي رواديا اماناع ورزد دركت هيچگون مسئوحيا را رر
عهاه ناادا و ه ين هاي ارداخت داه ر هيچ ور مسارد نخواها داا

 -1مشخصات شرکت کنندگان منتخب شامل (عنوان موسسه یا شرکت  ،نشانی و رشته فعالیت با نوع تولیدات در کتاب رسمی نمایشگاه درج می
شود ،لذا شرکت کنندگان موظفند مشخصات کامل موسسه یا واحد متبوعه خود را طبق فرم شماره  1تكمیل و در مهلت تعیین شده به مدیریت
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نمایشرگاه تسرلی نمایند .بدیهی است پس از انق ا مهلت مقرر شرکت سهامی تعهدی جهت درج مشخصات در کتاب رسمی نمایشگاه نخواهد
داشت.
 -0چون مطالب عینا به شركل مندرج در فرم درخواسرت در کاتالوگ درج می شود هرگونه نقم یا اشتباهی که در درج مشخصات کاال یا شرکت
رخ دهد مسلولیت آن به عهده مشارکت کننده می باشد.
 -0توصریه می گردد جهت ارزیابی و چگونگی بازار با مراجعه به واحد بازاریابی شرکت نسبت به دریافت اطالعات الزم اقدام فرمایند .بدیهی است
مسوولیت ارزیابی بازار به عهده شرکت کننده میباشد.
 -5آشنائی به امور بازرگانی بین المللی و همچنین آشنائی به زبان انگلیسی و یا زبان رسمی کشور مورد نظر برای غرفهداران الزامیست.
 -6دارا بودن کاتالوگ یا بروشور و کارت ویزیت مناسب به زبان انگلیسی جهت معرفی فعالیتهاو کاالهای نمایشی الزامیاست.

تذكرات مهم
 -1در صرورتیكه تعداد متقاضریان نمایشرگاه بیز از ظرفیت پذیر
عوامل موثر در پذیر

آن باشد ایجاب می نماید اولویت زمانی در ارسال مدارك به عنوان یكی از

واجدین شررایط در نظر گرفته شرود .لذا مقت ری است متقاضیان حتما" به مهلت های تعیین شده دقت نظر کافی داشته

باشند .بدیهی است پس از تكمیل غرفههای موجود و انق ای مهلت مقرر شرکت از پذیر

و ثبت نام متقاضیان معذور خواهد بود.

 -1شرکت در انتخاب شرکت کنندگان اختیار تام دارد.
 -0فعالیتها و اقدامات نمایندگان اعزامی شرکت کننده در نمایشگاه باید تحت نظارت و مورد تائید مدیریت غرفه باشد و در این مورد مدیر غرفه
بعنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران اختیار تام دارد.
 -0رعایت ضوابط و شعائر اسالمی از سوی شرکت کنندگان الزامی می باشد.
 -5در صورت تمایل به مشارکت کلیه فرمهای مربوطه میبایست تكمیل و حداکرر تا مهلت مقرر به مدیریت نمایشگاه تحویل گردد.
 -6استفاده از افراد محلی در غرفه باید با هماهنگی مدیر نمایشگاه باشد.
 -9ح ور شرکت کنندگان  08ساعت قبل از افتتاح در محل نمایشگاه ضروری میباشد.
 -8در صرورت نیاز به اطالعات تكمیلی مقت ری است با مدیریت نمایشگاه مربوطه به شماره تلفنهای 11661681-11911889-11911060تماس
حاصل فرمائید.
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" تعها نام "
ام اء اين فرپ ر من ح اطالع از كلي مفاد اطالعات و مقررات نمايشگاه و قبول تمام دراي مشاركت ازتوي دركت كنناه ميبادا و در وورت
عاپ رعايت هر يك از مفاد ن حق هرزون ايگرد قانون

رراي دركت تهام نمايشگاههاي ريناحملل

رمهوري اتالم

ايرا مافو خواها

رود ا
اين رانر .اااااااااااااااااااااااا مايرعامل ن نمايناه تاپ االخايار درركت ااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا كلي موارد منارج در فرپ
مقررات نمايشگاه اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا را مطاحع نموده و خو د راماعها ر ان اپ ننها م دانما
مهر و ام ا




منظور از دركت در مفاد اين دتاوراحعمل  ،دركت تهام نمايشگاههاي رين احملل جاااايرا م رادا ا
منظور از ماير غرف در مفاد اين دتاوراحعمل ماير غرف جاااايرا م رادا ا
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