

















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:

اينجانب:

شماره سالن:

شماره غرفه:

مدير عامل /نماينده تام االختيار شركت:

شركت كننده نمايشگاه ايران متافو كه از تاريخ  4لغايت  7آذر ماه  5931در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي ج .ا .ايران برگزار
ميگردد نسبت به ثبت نام در نمايشگاه اقدام نموده ضمن مطالعه كليه قوانين و مقررات نمايشگاه متعهد ميگردم در صورتيكه در بخش
ريالي نمايشگاه ثبت نام نموده باشم ،ضمن رعايت كليه مفاد دستورالعمل فقط كاالهاي توليد شده در داخل كشور را براساس ضوابط
مربوطه در غرفه ارائه و موارد مشروحه زير را تقبل مي نمايم:
 5-5عدم نمايش و تبليغ هرگونه كاالي خارجي
 5-2عدم معرفي شركت به عنوان نماينده شركت خارجي به هر نحو
 5-9عدم معرفي محصوالت توليدي تحت ليسانس شركت خارجي با نام خارجي
 5-4عدم اعالم خدمات پس از فروش محصوالت شركتهاي خارجي
 5-1عدم اعالم ساخت و توليد با ماركهاي (برندهاي) خارجي
 5-6عدم تبليغ به نفع شركتهاي خارجي به هر نحو (استفاده از پوستر ،بروشور ،كاتالوگ ،كارت ويزيت و تبليغات كالمي و نام شركتهاي
خارجي و امثالهم)
ضمناً متع هد مي گردم ،در صورتيكه از سوي كارشناسان شركت سهامي نمايشگاهها ي بين المللي،كاال يا خدمات ارائه شده خارجي
شناخته شود ضمن آنكه برگزاركننده نمايشگاه ،مجاز به تعطيل غرفه مي باشد ،كليه هزينه هاي ارزي اعالم شده از سوي ستاد برگزاري
تا قبل از پايان نمايشگاه توسط اين شركت پرداخت و تسويه حساب گردد و برگزار كننده مي تواند از خروج كليه لوازم و تجهيزات
موجود در غرفه جلوگيري نموده و هزينه مربوطه را تأمين نمايد و با توجه به خسارت مادي و معنوي وارد شده به برگزاركننده
هيچگونه ادعايي از اين بابت نداشته باشم
 -2كليه قوانين و مقررات حفاظت فيزيكي و حراستي را رعايت و در صورت تخلف و تعطيلي غرفه توسط حراست هيچگونه اعتراضي
نخواهم داشت.
 -9كليه قوانين و مقررات طراحي و غرفه آرايي و ساختمان را رعايت نموده و در صورت بروز هرگونه خسارت متعهد به پرداخت آن
مي باشم.
 -4كليه قوانين و مقررات نمايشگاه در دفترچه مقررات -وب سايت  www.iranfair.com – www.iranmetafo.comو موارد
اعالمي از سوي ستاد را رعايت نموده و در جهت برگزاري هرچه بهتر نمايشگاه ،همكاري الزم را با ستاد داشته باشم.

نام:

تاريخ:

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

 -5منایش كاال با برند يا نام ايراني ،توسط واحدهاي توليدي صنعتي داراي پروانه بهره برداري و گواهي فعاليت صنعتي ،كارت شناسايي كارگاه معتبر و يا واحد توليدي صنفي
داراي پروانه صنفي توليدي ،كه در داخل و يا مناطق آزاد تجاري و يا ويژه اقتصادي توليد وارائه مي گردند .مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشند .
 -2نمايش كاال با برند يا نام ايراني كه در داخل توليد و تحت ليسانس و يا محصول مشترک كشورهاي خارجي معرفي مي گردد مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي
باشد .
 -9نمايش كاال با برند خارجي كه بر اساس سرمايه گذاري مشترک شركتهاي ايراني و خارجي در ايران توليد و داراي مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي و مصوبه هيات
دولت مي باشد ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد .
 -4نمايش نمونه كاالي خارجي به منظور مقايسه با كاالي داخل ،توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط ،در صورت تجميع نمونه در حداقل فضا ( به
تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاريابي ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد .
 -1نمايش ماشين آالت خارجي صرفاً به عنوان ابزار كار در ارتباط با نمايش نوع فعاليت ،توسط واحدهاي توليد به شرط پوشاندن برند خارجي و عدم تبليغ آن مشمول پرداخت
هزينه به صورت ريالي مي باشد .

 -6معرفي خالقيتهاي فني ،نرم افزاري ( اتوماسيون) در صورت عدم تبليغ شركتهاي خارجي ( به صورت پوستر ،بروشور ،كاال و  )...مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي
باشد .
 -7مشاركت اتاقهاي مشترک بازرگاني ايران و ساير كشورها ،صرفاً بدون ارائه كاال ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد .
 -8مشاركت شركتهاي عرضه كننده خدمات مشاوره اي ،پيمانكاري طرح و اجرا ،طراحي سيستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارائه كاال و يا هرگونه تبليغ برند خارجي ،مشمول
پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد .درغير اينصورت مشمول پرداخت هزينه به صورت  93درصد ارزي و  73درصد ريالي خواهد بود .
 -3مشاركت آژانسهاي مسافرتي و گردشگري در صورت عدم تبليغ نمايندگي خارجي ،مشمول پرداخت هزينه به صورت ريالي مي باشد .
 -53مشاركت نشريات داخلي اعم از روزنامه ،مجله ،بولتن ،ويژه نامه ،آگهي نامه و امثالهم كه با تبليغ توامان شركتهاي داخلي و خارجي منتشر مي گردند مشمول پرداخت هزينه
به صورت ريالي مي باشد .بديهي است تبليغ برند يا نمايندگي شركتهاي خارجي در غرفه تخصيص يافته به نشريات ( از طريق نصب بنر ،پخش فيلم ،توزيع سي دي،
كاتالوگ وبروشور مستقل خارجي و  ) ...ممنوع مي باشد .
 -55معرفي خدمات پس از فروش كاالهاي خارجي در جهت رفاه مصرف كننده توسط نمايندگان مجاز داخلي (با ارائه پروانه صنفي و معرفي نامه كتبي از شركت مربوطه) و با
رعايت عدم ارائه كاال و قطعات منفصله ،مشمول پرداخت هزينه به صورت  93درصد ارزي و  73درصد ريالي مي باشد .
 -52محصوالت خارجي وارد شده در كشور به صورت فله كه پس از بسته بندي و با مخلوط با كاالي ايراني ( با هر نام يا برند ايراني و با درج يا عدم درج تحت ليسانس) توسط
مشاركت كننده داخلي به نمايش گذاشته مي شود ،به ميزان فضاي اشغال شده ،مشمول پرداخت هزينه به صورت  73درصد ارزي و  93درصد ريالي مي باشد .
 -59نمايش كاالي توليد داخل كه با برند خارجي(به استثنا موارد بند  )4تبليغ گردد ،مشمول پرداخت هزينه بهصورت  93درص ارزي و  73درصد ريالي مي باشد .
 -54تخصيص فضا به نمايندگيهاي بازاريابي و فروش نمايشگاههاي خارجي،در صورت ارائه تفاهمنامه با مجري داخلي،مشمول پرداخت هزينه بصورت  93درصد ارزي و  73درصد
ريالي مي باشد.در غير اينصورت مشمول پرداخت هزينه بصورت  533درصد ارزي خواهد بود .
 -51مشاركت كننده بخش غرف ريالي صرفا مجاز به ارائه و تبليغ كاال،خدمات و فعاليت خود با نام ايراني مي باشد و در صورت عدم رعايت موضوع مشمول پرداخت هزينه
بصورت  533درصد ارزي مي باشد .
 -56نمايش كااليي كه مستقيما در خارج از كشور توليد شده،مشمول هزينه بصورت ارزي مي باشد .
 -57تبليغ واردات به هر نحو و عرضه بروشور،فيلم،عكس،كاتالوگ،بنر و موارد مشابه در رابطه با تبليغ كاال و يا شركت هاي خارجي،مشمول پرداخت هزينه بصورت ارزي مي باشد .
 -58تبليغ نمايندگي انحصاري و يا رسمي شركتهاي خارجي مشمول پرداخت هزينه بصورت ارزي مي باشد .
 -53شركت هاي توليدي بازرگاني ايراني كه بمنظور توليد و نمايش كاالي توليد داخل و نيز كاالي خارجي در نمايشگاه مشاركت دارند مي بايستي كاال يا خدمات مربوط به
بخش خارجي را در فضايي كامال متمايز و در متراژ تفكيک شده(با ابعاد استاندارد) از بخش داخلي و با رعايت حداقل متراژ( 52متر) عرضه نمايند.در غير اينصورت كل
فضاي غرفه بصورت ارزي محاسبه خواهد شد .
 -23تخصيص هرگونه فضا جهت احداث محل تشريفات مطابق با نوع مشاركت اعم از ريالي و ارزي عينا محاسبه و دريافت خواهد شد .
 -25پس از افتتاح نمايشگاه كميته ارزي و ريالي بهمراه مجري نسبت به بازديد از كليه غرف اقدام و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت ،مراتب طي صورتجلسه تنظيمي كه به
امضاء مجري رسيده است اعالم و مجري موظف به پرداخت وجه مربوطه مي باشد.بديهي است نظارت بر عملكرد غرف در طول دوره برگزاري استمرار خواهد داشت.



