
 

 

 

 اطالعات نمایشگاه :

 جشنواره بین المللی قهوه ایران عنوان نمایشگاه :

 محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفتگو -تهران محل برگزاری :

 1397مرداد ماه  31الی 28 تاریخ برگزاری :

    021- 88321143 – 88326903تلفن :  

 021-89784210 فکس :

 www.irancoffeefestival.comوب سایت :           

 info@irancoffeefestival.comپست الکترونیک : 

 

 

 تعرفه های نمایشگاه :

 4.500.000 و پردیس ، سالن گلستان 5.500.000هـر متر مربع فضای غرفـه بدون تجهیزات سالن تهـران 

 ریال می باشد .

 

  درصد تخفیف در تعرفه  20در جهـت حمایت از تولـیدات داخلی، شرکت های تولـید کننده شامل

 می باشند.های مذکور 

 

  .تکمیل کلیه صفحات فوق و ممهور به مهر آن شرکت محترم جهت ثبت نام قطعی الزامی می باشد 

 

 

 

 

 مهر و امضاء -تاریخ                                                                        نام و سمت متقاضی   

 

 



 

 

 

 درخواست مشارکت

 ت کننده ) عنوان کتیبه سر درب ( نام شرکت / موسسه شرک

 ................................................................................................................................................................ فارسی :

                       

                       

 انگلیسی : ) حتماً به صورت حروف تفکیک شده در داخل کادر ذیل وارد نمائید ( 

.......................................................................................................................................................................................... 

                       

                       

 

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

  ....................................................................................................................................................................... نشانی دفتر مرکزی : 

 ......................................... :........................................ تلفن همراه نماینده شرکت :.................................................. فکس :تلفن

 ........................................................................ :............. وب سایت...................................................................... :پست الکترونیک

 ..................... سالن: ............................... ولتاژ برق مورد نیاز: ..............................شماره غـرفه : ...................... متراژ غـرفه : 

  میل در صورت هرگونه نقص در تک بند می باشد،ثبت نام قطعی مشارکت کنندگان منوط به تکمیل دقیق این

 بند فوق کلیه مسئولیت ها به عهده شرکت کننده می باشد .

درصد نقدی به صورت واریز به حساب دبیرخانه جشنواره بین  50کل هزینه به مبلغ........................ ریال می باشد که 

در وجه دبیرخانه جشنواره بین )قبل از برپایی نمایشگاه( المللی قهوه ایران و الباقی به صورت چک به تاریخ............................

 ان خواهد بود.المللی قهوه ایر

 نحوه پرداخت :

 متراژ درخواستی (× ) قیمت واحد  =مبلغ قابل پرداخت 

 )دبیرخانه نمایشگاه قهوه( نجف اصغریآقای بنام  ملتبانک                                       

 08/1103446 شماره حساب: IR 20 -0120-0000-0000-0110-3446-08 :شبا  6104-3376-0207-4575شماره کارت:              

 

 تائید دبیرخانه        مهر و امضاء  -نام و سمت متقاضی                                  تاریخ

 



 

 

 

 قابل توجه شرکت کنندگان محترم 

مشارکت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی تدوین شده توسط دبیرخانه جشنواره بین المللی قهوه ایران 

 خواهد بود .

                                  پروانه بهره برداری، گواهی تولید فعالیت فعلی، ثبت نام قطعی منوط به تکمیل کلیه فرم ها به انضمام تسلیم  -1

 هزینه ثبت نام می باشد. درصد 50، گواهی بهداشت و وصول مجوزهای فعالیت داخلی

 رزرو غرفه کن لم یکن می شود. ،و غرفه قرارداد مربوطه منعقد نگرددساعت پس از رزر 72چنانچه در مدت  -2

عدم استفاده از کاالها و برندهایی غیر از موارد معرفی شده از سوی آن شرکت که در فرم های ثبت نام قید شده  -3

 .است

ام ل از افتتاحیه به اتمقبشرکت کنندگان می بایست کلیه امور غرفه سازی و آماده سازی خود را تا پایان روز مجاز  -4

در غیر اینصورت از ادامه کار جلوگیری و شرکت سازنده مسئول پرداخت خسارات احتمالی مربوطه خواهد  برسانند،

 بود .

 انجام هرگونه تبلیغات محیطی خارج از فضای غرفه و باالتر از آن منوط به اخذ مجوز از برگزار کننده خواهد بود. -5

لیه اموال شرکت کننده در زمان ساخت و ساز غرفه و در ایام برپایی نمایشگاه به عهده مسئولین حفظ و نگهداری ک -6

 .قبال امور فوق الذکر نخواهد داشتآن شرکت می باشد و برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در 

پس  اینده خودنمشرکت کنندگان ملزم به خروج کاالهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری غرفه در حضور  -7

 از اتمام نمایشگاه می باشند .

کل هزینه مشارکت کننده از وجه پرداختی کسر و  درصد 10در صورت انصراف تا یک ماه قبل از شروع نمایشگاه  -8

 الباقی مستردد می گردد و در صورت انصراف مشارکت کننده بعد از این زمان وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد.

کنندگان می بایست پیش از اجرای غرفه سازی نسبت به معرفی پیمانکار و ارائه نقشه های اجرایی مطابق شرکت  -9

 دستور العمل دبیرخانه جشنواره بین المللی قهوه ایران اقدام نمایند .

 جهت روشنایی غرفه الزامی می باشد. وات( LED50)کم مصرف پروژکتور های استفاده از  -10

 . شئونات اسالمی در طی تمام روزهای برگزاری نمایشگاه الزامی است رعایت حجاب و -11
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 مدارک مورد نیاز:

 کارگاه کپی پروانه بهره برداری، کارت شناسایی -1

 صنفی، گواهی بهداشت -کپی گواهی فعالیت صنعتی -2

 برای فعالیت داخلی خارجی کپی مجوزهای نمایندگی مجاز -3

 بابت هر کدام از افراد مسئول برای حضور در غرفه 3×4به همراه یک قطعه عکس  کپی کارت ملی -4

 

 

 

 نماینده شرکت ............................................................................. ...........................................................  مدیر عامل/اینجانب 

للی ین المبا اطالع کامل و پذیرش کامل مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه تدوین شده از سوی دبیرخانه جشنواره ب 

قهوه ایران و پس از مطالعه کامل و دقیق شرایط فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و در صورت تخلف از قوانین و 

 مقررات با توجه به خسارت های مادی و معنوی به نمایشگاه هیچگونه ادعایی نسبت به جرائم نداشته باشم .

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء -تاریخ                                  نام و سمت متقاضی

 

 

 



 

 

 درخواست کارت شناسایی

د، قابل یبین المللی قهوه ایران تحویل نمایخواهشمند است این فرم را همزمان با ثبت نام تکمیل نموده و به دبیرخانه جشنواره 

 بود. بل تغییر نخواهدذکر است تعداد کارت های درخواستی و اسامی اعالم شده و عکس ها قا

 با توجه به مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه درخواست تعداد ............. کارت شناسایی به شرح زیر می نمایم.   
 

 شماره غرفه:                                                                               کننده : شرکتنام شرکت/ موسسه     
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