اطالعیه مهم
شماره88/386 :
تاریخ88/88/11 :
قابل توجه مشارکت کنندگان محترم در
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران
باسالم،
احتراماً ،ضمن تشکر از حضور آن شرکت محترم در نوزدهمین نمایشگاه محیط زیست تهران ،خواهشمند است
دستور فرمائید موارد مشروحه زیر که اهم مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی می باشد و رعایت آنها
برای مشارکت کنندگان الزامی است ،توسط غرفه داران محترم رعایت شود تا امکان بهره برداری حداکثری از حضور
در نمایشگاه فراهم شود:
همانطور که در مقررات این نمایشگاه تأکید شده است بار دیگر تأکید می گردد غرفه هایی که به صورت ریالی ثبت نام
نموده اند به عنـوان تولیدکننـده محصوالت داخلـی محسوب شده و مجاز به تبلیـغ و یا ارائه محصـوالت خارجـی
نمی باشند .براساس مقررات در صورت نمایش یا تبلیغ هر نوع کاالی خارجی یا توزیع اقالم تبلیغی مانند بروشور،
تراکت ،پوستر ،کارت ویزیت و غیره که بر روی آن اسم هر نوع برند یا کاالی خارجی استفاده شده باشد و یا اعالم
داشتن نمایندگی خارجی در این اقالم تبلیغی ،غرفه شرکت متخلف  %188ارزی محسوب خواهد شد و باید هزینه
غرفه را بر اساس قیمت مصوب بصورت ارزی پرداخت نماید.
لذا کلیه مشارکت کنندگان محترم می بایست ضمن مهر و امضاء تعهدنامه ارزی (پیوست) مبنی بر نمایش و تبلیغ
محصوالت داخلی و عدم نمایش و تبلیغ محصوالت و برندهای خارجی ،یك فقره چك نیز بر اساس جدول ذیل به
تاریخ سررسید  98/51/51در وجه پژوهشکده محیط زیست صادر و حداکثر تا  51روز پس از واریز وجه و قطعی
شدن ثبت نام و همراه با تعهدنامه به امور مالی پژوهشکده محیط زیست واقع در بزرگراه حکیم – بین شیخ فضل
اله و یادگار امام – پارك طبیعت پردیسان – پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار تحویل و رسید دریافت
نمایند .بدیهی است در صورت عدم ارائه چك یاد شده از تحویل غرفه معذور خواهیم بود.
ردیف

متراژ غرفه

مبلغ چک تضمین

1
1
3
2

 11الی  12متر مربع
 11الی  10متر مربع
 11الی  100متر مربع
 101متر مربع به باال

000ر000ر 100ریال
000ر000ر 210ریال
000ر000ر 010ریال
000ر000ر100ر 1ریال

لطفا در صدور چک نکات ذیل رعایت گردد:
 -1تاریخ سر رسید چک89/11/11 :
 -1در وجه :پژوهشكده محیط زیست و توسعه پایدار (بدون هیچگونه
توضیح)

 -3مبلغ چک :نسبت به متراژ غرفه (طبق ردیف  1الی  2جدول)

الزم به ذکر است جهت رویت کلیه اطالعیه های مربوط به نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست می توانید به
سایت این نمایشگاه به آدرس  www.ienvex.comو کانال تلگرام به آدرس  @IDRO_ienvex.comمراجعه و
جهت عضویت در کانال مذکور اقدام نمائید.
ستاد برگزاری
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

