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 ثبت  انم اولیه فرم 
   یازدهمین نمایشگاه تخصص فرش ماشینی  اصفهان

  www.roshaexpo.com   آدرس سایت :                    0817396646کدپستی:    112، طبقه اول، واحد 1آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه اصفهان، مجتمع پردیس 

   info@Roshaexpo.com  آدرس ایمیل:                               24900912004:  همراه                  03136210061دورنگار:           03136210060 تلفن:   

 شرکت/شخص  مشخصات
   متر مربع..... ...........................................................  متراژ درخواستی...................................................................................................................... ...................................................................................... ..................................................................... ..................................:  ) فارسی و التین(  شخص    /نام شرکت

 ................ . ................... .................. .............................شماره ثبت       ............................................................  .................................................. ................کد اقتصادی شرکت :       ................................................................................................................................ .............................شناسه ملی شرکت :   کد /  

 ................................................................ .................................... ...................................       ................................................................. ................ ................................................................. ................ .................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................فعالیت :    زمینه

 .................................... ............................................................:شماره همراه    ............................................. .............................ول نمایشگاه :  ئ نام مس      ................................................. ........................................ شماره همراه :        ..........................................................................نام مدیرعامل :   

 ................................................................. . ............................................................................................. ..................ایمیل :      ................................................................................................................................................. ....  ..............فکس :       .................................................................................................................................... ......................................تلفن :   

 ................................. ........................................................................................ .................................... .................................................................................................................................. ............................................................................... ........شهر :     ............. .......................................................................................: استان :     نشانی دفتر مرکزی

 .:  کد پستی.......................................................................................................... ................................

 دوره قبل  آماری گزارش
 نفر 8000  تعداد بازدیدکننده: مترمربع10790شرکت در فضای  9  :داخلی    کنندهمشارکت تعداد  

 شرکت   1خارجی:    های شرکت تعداد نمایندگی   تهران و مرکزی،  تبریزیزد،  کاشان،  اصفهان،    :ی حاضراستان ها 

 مترمربع فضای نمایشگاهی   8000با    تاریخی شهرستانپل    -اصفهان:  دوره قبلمحل برگزاری  

 1400پیش بینی سال  •
تعداد بازدیدکننده متخصص    شرکت    5کننده خارجی :  تعداد مشارکت   مترمربع    2500شرکت در فضای     60کننده داخلی :  تعداد مشارکت  •

 نفر 11000: بیش از  

 نمایشگاهی فضای مترمربع هرازشانزده با المللی بین نمایشگاه جدید محل شرق کمربندی اصفهان، برگزاری: محل 

  نمایشگاه هایزیرگروه 
 انواع کفپوش و پارکت  • انواع موکت  • ماشینی  فرش   انواع •

  ماشینی  صنایع و تجهیزات وابسته فرش  • ( انواع پرده، کاغذدیواری، دیوارپوش، کناف )دکوراسیون داخلی ساختمان •

 ( درصد مالیات بر ارزش افزوده 9بدون احتساب )   )ریالی و ارزی( بهای غرفه

 اجاره بهای غرفه نوع غرفه)سرپوشیده( 

 ریال   2700000 1فضای نمایشگاهی بدون تجهیزات )زمین خام(  )ریالی(   سرپوشیده داخل سالن

 ریال   2900000 2مترمربع(   12فضای نمایشگاهی با تجهیزات )حداقل متراژ  

 ریال   3100000 فضای نمایشگاهی جهت غرفه های ویژه  

 ریال   1300000 مترمربع(   36غرفه های فضای باز)حداقل متراژ   فضای باز 

 یورو  170 فضای نمایشگاهی بدون تجهیزات )زمین خام(  )ارزی(   سرپوشیده داخل سالن
 

محل برگزاری سایت جدید نمایشگاه اصفهان خواهد بود که کفپوش سالن برگزاری از جنس اپوکسی به رنگ آجری بوده و نیازی به فرش نمودن   •

 غرفه ها با جنس موکت نمی باشد. 

های ستاد مقابله با  ها و پروتکل رعایت شاخص شایان ذکر است در صورت تداوم شیوع بیماری کرونا در تاریخ برگزاری نمایشگاه، با در نظر گرفتن و  •

 بیماری کرونا شرایط تعیین و اجرا خواهد شد که مشارکت کنندگان ملزم به رعایت آن موارد هستند. 
 

 
 باشد .از میفضای نمایشگاهی بدون تجهیزات فقط شامل زمین خام با برق تک ف 1
 مترمربع می باشد. 12به ازای هر  فضای نمایشگاهی با تجهیزات شامل، کتیبه نویسی، روشنایی، پریز برق، پارتیشن بندی )پانل های اطراف غرفه(، دو عدد صندلی و یک عدد میز 2
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 اولین نمایشگاه صنعت نساجی و منسوجات و ششمین نمایشگاه فرش ماشینی تبریز   •

 رخداد روشا شرکت سایت وب در بیشتر اطالعات  باشد می  دیماه در تبریز ماشینی فرش نمایشگاه ششمین کننده برگزار شرکت این 

 شرایط حضور  

 . درخواستی مشارکت را برای خود محفوظ می داردهای  برگزارکننده حق پذیرش یا رد فرم •

 باشد. الزامی می به منظور احراز هویت شخصیت حقیقی/حقوقی  مدارک معتبر  اسناد و  ، ارائه  شرکت روشا رخداد  سایتاز طریق  تکمیل فرم ثبت نام  با   •

 یط را برای اخذ مجوزهای الزم اعالم نمایید. آالت سنگین یا محصوالت با شرایط ویژه پیش از انتخاب محل غرفه، شرادرصورت نمایش ماشین  •

 شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل  تکمیل اطالعات پالن ارائه شده با امضا و مهر    ، پس ازنتخاب محل غرفها •

 گردد.متوقف می معتبر خواهد بود، در غیر این صورت روند ثبت نام  حداکثر دو روز کاری پس از انتخاب غرفه    ،کل مبلغ غرفه  از  درصد  50  پرداخت •

حساب   • نمایشگاه    کنندهمشارکت تسویه  افتتاحیه  از  قبل  ماه  یک  میتا  به  باشدنیاز  کتباً  مراتب  مقرر  زمان  در  حساب  تسویه  عدم  صورت  در   .

 کننده اعالم و به صورت یک طرفه قرارداد فسخ خواهد شد. مشارکت 

درصد از مبلغ کل اجاره بهای غرفه به عنوان    50روز قبل از افتتاح نمایشگاه    45به هر دلیل از زمان ثبت نام تا    کنندهمشارکت در صورت انصراف   •

گردد و در صورت عدم رعایت مدت مقرر در این بند کلیه مبلغ پرداختی به عنوان خسارت به برگزار کننده تعلق  خسارت دریافت و مابقی عودت می

 خواهد گرفت.  

تر از افتتاح نمایشگاه ثبت نام نمایند و برای مشارکت کنندگانی که  گردد که از یک ماه و نیم قبلاین قانون صرفاً مشمول مشارکت کنندگانی می   •

 گردد. کل مبلغ فاکتور غرفه به عنوان خسارت لحاظ می  ،روز مانده به به نمایشگاه و بعد از آن ثبت نام نموده و اعالم انصراف کتبی نمایند  45

 است. قابل قبول    کنندهمشارکت به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیرعامل    اعالم انصراف صرفاً •

 عودت خواهد داد.   کنندهمشارکتچنانچه نمایشگاه به دلیل فورس ماژور برگزار نگردید برگزارکننده کلیه مبالغ دریافتی را طی سه ماه به   •

اه اصفهان، کلیه مسئولیت های حقوقی، کیفری و مدنی وقایع اتفاق  به شرکت نمایشگ  نقش جهان  طبق تعهد داده شده از سوی شرکت روشا رخداد •

 می باشد. و عوامل معرفی شده از سوی آن مجموعه  محترم    کنندهمشارکت به عهده    از تاریخ تحویل غرفه،افتاده  

 شرکت برگزارکننده معرفی نماید. محترم موظف می باشد کلیه پیمانکاران که خدمات نمایشگاهی آن مجموعه را انجام می دهند به    کنندهمشارکت  •

تماس حاصل فرمایید.  09120049024جهت کسب هرگونه اطالعات تکمیلی با ستاد برگزاری نمایشگاه با شماره    
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