چهاردهمین نمایشگاه الکامپ  .شهر هوشمند اراکــ – Arak Elecomp 2019

بزرگترین گردهمایی فعاالن  ICTدر استان مرکزی
با حضور روسای سازمان فناوری اطالعات شهرداری کالنشهر های کشور

فرم ثبتنام
ویرایش 7 :مرداد 1398
98

 20تا  24آبانماه  - 1398اراک ،محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان مرکزی
نظر بهاینکه اطالعات رسمی نمایشگاه براساس این فرم تهیه میشود ،لطفاً در تکمیل آن نهایت دقت را بهعمل آورید.

تمامی اطالعات نمایشگاه در کانال تلگرامی  @arakelecompقرار میگیرد .لذا خواهشمند است حتماً در این کانال عضو شوید.

سخت افزار نرمافزار اینترنت شبکه و ارتباطات موبایل  اتوماسیوناداری امنیت ماشینهایاداری IOT 

گروهکاالیی

اطالعات
متقاضی
نمایشگاه

هوشمندسازی منازل و مدارس برق و الکترونیک رسانههای دیجیتال بانکداری الکترونیک آموزش رباتیک
نام دقیق شرکت  /فروشگاه:

وب سایت:

زمینه فعالیت:

کانال اطالع رسانی:

آدرس:
تلفن:

مدیریت
نمایندهی

فکس:

نام و نامخانوادگی:
سمت:

مدیرعامل 

شماره تلگرام:

کدپستی:

شماره همراه:

شماره تلگرام:

تاریخ تولد13 __ __/__ __/__ __ :

مدیرفروشگاه 

نام و نامخانوادگی:

شماره تلگرام:

شماره همراه:

تاریخ تولد13 __ __/__ __/__ __ :

تاماالختیار سمت:
هزینهها

سالن پارس ( هر متر مربع  80هزار تومان )

متراژ

متراژ درخواستی .............. :شمارهغرفه/غرفهها................ :
فیبر و قید نمایشگاه 

نوع غرفه

خودساز چوب 

بنر و اسپیس 

 رقمهای فوق بدون محاسبهی مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
نکات ویژه،
 ثبتنام قطعی و جانمایی در پالن ،تنها در صورت تسویهی کامل مالی انجام خواهد شد.
تخفیفها
 به غرفههای وسط سالن سرپوشیده ،فیبر و قید تعلق نمیگیرد و مشارکتکنندگان باید از غرفههای خودساز چوب یا اسپیس و بنر استفاده نمایند.
تخفیفها

شرایط و
مقررات
عمومی
نمایشگاه

تاریخهای

 مشارکت کنندگانی که غرفهی خودساز چوب دارند ،از ( 5پنج) درصد تخفیف ویژهی غرفههای خودساز برخوردار خواهند شد.
 مشارکت کنندگان سال  ،1397از ( 5پنج) درصد تخفیف ویژهی مشتریان وفادار شرکت پیام پارسیان مرکزی برخوردار خواهند شد.








اعالم انصراف پس از ثبت نام مورد قبول نمیباشد ،لذا وجه دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
شرکت کننده حق واگذاری غرفه به غیر و یا تعویض غرفه را بدون اطالع مجری نمایشگاه ،نخواهد داشت.
جهت اسکان در هتلهای طرف قرارداد ،نامهی تخفیف با هماهنگی مجری ،به مشارکتکننده اعطا خواهد شد.
ارسال فرم ،بدون پرداخت وجه از طرف متقاضی ،هیچگونه الزامی را برای مجری در تحویل غرفه ایجاد نمینماید.
با توجه به شرایط نمایشگاه ،امکان تغییر نقشه ی نمایشگاه وجود دارد ،در این صورت مشارکت کننده حق اعتراضی نخواهد داشت.
مسئولیت حفظ اموال و تأسیسات نمایشگاه و نظافت غرفه از لحظهی واگذاری تا زمان تخلیهی سالن ،بر عهدهی مشارکتکننده میباشد.
رعایت کلیهی قوانین کشور از جمله شئونات اسالمی و حجاب شرعی الزامیاست و استفاده از آواها ،تصاویر ناهنجار و غیرمجاز ،ممنوع میباشد.

حداکثر فرصت ثبتنام :پایان وقت اداری سهشنبه  14آبان 1398

بسیار مهم تحویل سالن برای غرفهسازی :شنبه  18آبان  1398ساعت  11صبح

حداکثر زمان غرفهسازی/غرفهآرایی :دوشنبه  20آبان  1397ساعت 12
تخلیه سالن و خروج کاال :شنبه  25آبان  1398ساعت  9صبح تا  1ظهر

این قرارداد فیمابین شرکت  /فروشگاه  ................................................توسط اینجانب مدیر  /نمایندهی تام االختیار  ............................................و مجری
برگزاری نمایشگاه به منظور تقاضای  ..........................متر مربع غرفه که با آگاهی کامل از مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه ،مندرج در فرم ثبت نام که در
ثبت نهایی چهارچوب "قوانین توسعهی تجارت ایران" تهیه و تنظیم گردیده ،منعقد میگردد و متعهد میشوم که مبلغ غرفه را با هماهنگی مجری نمایشگاه به حساب
قرارداد:

معرفی شده واریز نمایم.
تاریخ:

ستاد
اجرایی:

مهر و امضاء:

اراک -خیابان قیام -روبروی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی -خیابان شهید جاللی -ساختمان مهندسی نریمان
(اراک) )086( 33 66 75 75 :داخلی 6
مدیربرگزاری( 0912 65 99 377 :شاهکرمی)

(تهران))021( 444 80 219 :
دبیراجرایی699 12 49 :

( 0912کیهانیپور)

فکس )086( 33 66 40 26 :داخلی 9

تأییدیهی فکس :داخلی صفر

www.arakelecomp.ir

کانال تلگرام@arakelecomp :

