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  نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی

  دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرف و خدمات جانبی آن بر حسب ارزي و ریالی

ی داراي پروانه بهره برداري و گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی کارگاه معتبر و یا واحد تولیدي صنف توسط واحد هاي تولیدي و صنعتی برند یا نام ایرانینمایش کاال یا  .1

 .است ریالی، مشمول پرداخت هزینه به صورت شوندمیداراي پروانه صنفی تولیدي، که در داخل و یا مناطق آزاد تجاري و یا ویژه اقتصادي تولید و ارائه 

. است یالیرمشمول پرداخت هزینه به صورت  شودمیکه در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترك کشورهاي خارجی معرفی  نام ایرانیبرند یا نمایش کاال با  .2

 (ارائه گواهی ثبت برند یا تحت لیسانس یا محصول مشترك هنگام ارائه سایر مدارك الزامی است).

یات صادي و داراي  مصوبه ههاي ایرانی و خارجی که در ایران تولید و داراي مجوز از وزارت امور اقتري  مشترك شرکتکه بر اساس سرمایه گذا برند خارجینمایش کاال با  .3

 ).شودمیارزي محاسبه  %100دو مورد مذکور به صورت  هر یک از . (در صورت نداشتناست ریالی ، مشمول پرداخت هزینه به صورتوزیران است

 ورت ریالی است.هزینه به ص پرداخت...) مشمول (به صورت پوستر، بروشور، کاال و خارجی افزاري(اتوماسیون) در صورت عدم تبلیغ برند یا شرکتهاي فنی، نرم معرفی خالقیت .4

 .صورت ریالی است، مشمول پرداخت هزینه به ، صرفاً بدون ارائه کاالهاي بازرگانی ایران و سایر کشورهااتاقمشارکت  .5

رداخت هزینه ، مشمول پشوندمیهاي داخلی و خارجی منتشر اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکت نشریات داخلیمشارکت  .6

وزیع سی دي،کاتالوگ و فیلم و تاز طریق نصب بنر ،پخش ( هاي خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریاتاست تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت. بدیهی است ریالیبه صورت 

 . وشور مستقل خارجی و ....) ممنوع استبر

با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوط) و با نده توسط نمایندگان مجاز داخلی (رفاه مصرف کنبراي  خدمات پس از فروش کاالهاي خارجیمعرفی  .7

 . است درصد ریالی70درصد ارزي و  30رداخت هزینه به صورت رعایت عدم ارائه کاال و قطعات منفصله، مشمول پ

زارت صنعت، از و برداريپروانه ساخت و بهرهکنند، چنانچه داراي هزینه مشارکت در نمایشگاه براي تولیدکنندگان ایرانی که محصوالت با برندهاي خارجی تولید می .8

 شود.محاسبه می صورت ریالیمعدن و تجارت باشند به 

 رتو در صورت عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه به صو است صرفاً مجاز به ارائه و تبلیغ کاال، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی بخش غرف ریالیمشارکت کننده  .9

 خواهد بود. درصد ارزي 100

 است. يارزمشمول پرداخت هزینه به صورت  مستقیما در خارج از کشور تولید شدهنمایش کاالیی که  .10

مشمول پرداخت  ،، کاتالوگ، بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت هاي خارجیفیلم، عکس بروشور،و عرضه هر نحو به  واردات کاالتبلیغ  .11

 .است ارزيهزینه به صورت 

 .است ارزيمشمول پرداخت هزینه به صورت  نمایندگی انحصاري و یا رسمی شرکت هاي خارجیتبلیغ  .12

ربوط به کاال یا خدمات م خارجی در نمایشگاه مشارکت دارند بایدکت هاي تولیدي بازرگانی ایرانی که به منظور تولید و نمایش کاالهاي تولید داخل و نیز کاالهاي شر .13

) عرضه نمایند. در متر مربع12راژ (و با رعایت حداقل متو در متراژتفکیک شده (با ابعاد استاندارد) از بخش داخلی  بخش خارجی را در فضایی کامال متمایز

 محاسبه خواهد شد. ارزيغیر این صورت کل فضاي غرفه به صورت 

 ) مطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزي عینا محاسبه و دریافت خواهد شد.VIP( هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفاتتخصیص  .14

مجري نسبت به بازدید از کلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به  یهمراه باریالی -از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزي  پس .15

موظف به پرداخت وجه مربوطه است. بدیهی است نظارت بر عملکرد غرف در طول دوره برگزاري  مشارکت کنندهامضاء مجري رسیده است اعالم و مجري و متعاقب آن 

 داشت.استمرار خواهد 
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