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بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام 8102


مشارکت در اين نمايشگاه تابع شرايط و مقررات عمومي شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان اصفهان مندرج در وب سايت اين شرکت مي باشد.
لذا کليه مشارکت کنندگان عزيز قبل از هرگونه اقدام نسبت به ثبت نام بايستي کليه بندهاي آن را مطالعه و تاييد نمايند  .بديهي است  ،اين شرکت
هيچگونه مسئوليتي در قبال عدم رعايت بندهاي آن را عهده دار نمي باشد.



ثبت نام درخواست مشارکت به منزله پذیرش در نمایشگاه نمی باشد و ثبت نام قطعی پس از تأیید ستاد برگزاری و سپس تاریخ
واریز وجه صورتمی گیرد.



اعلام انصراف پس از ثبت نام و کمتر از يک ماه مانده به نمايشگاه  ،پذيرفته نب وده و وجه واريزي مسترد نمي گردد و درصورتي که بيشتر از يک
ماه باشد درصد خسارت طبق نظر ستاد نمايشگاه مشخص خواهد شد.



در صورت واريز وجه بدون هماهنگي  ،شرکت نمايشگاهها هيچ گونه مسئوليتي نسبت به فضاي غرفه و وجه واريزي و زمان استرداد نخواهد داشت.



جانمايي غرفه ها براساس اولويت در نظر گرفته شده ستاد نمايشگاه انجام خواهد شد و پس از آن جابجايي غرفه ها به هيچ عنوان امکان پذير
نيست.



تحويل غرفه پس از واريز وجه و تسويه حساب قطعي صورت مي پذيرد.



در صورت تمايل به انجام غرفه سازي در نمايشگاه ،تاييد طرح غرفه قبل از اجرا توسط کارشناس فني نمايشگاه اجباري مي باشد لذا ارسال طرح
غرفه مورد نظر حداقل 00روز کاري پيش از افتتاح نمايشگاه جهت تاييد امور فني به شماره  00011200090الزامي است.



حداکثر ارتفاع مجاز براي انجام غرفه سازي  1.3متر مي باشد.



هر  02مترمربع تا سقف 000.000.000ريال تحت پوشش بيمه آتش سوزي  ،انفجار و صاعقه مي باشد.



درصورت نياز به اقلام ،امکانات و خدمات اضافه به سايت  www.tne.irمراجه فرماييد.



شماره تماس تبليغات محيطي  00010090900 :آقاي بهشتي



شماره تماس راديو صدا 010-19103120:



اجاره اقلام نمايشگاهي :آقاي اکبري  . 00010909109رزرواسيون هتل :خانم رحيمي 00010909100



درصورت نياز به هرگونه اطلاع و اقدام در زمينه برگزاري همايش -سمينار و کارگاه آموزشي جنبي ،همچنين دريافت کارت ويژه بازديد نمايشگاه

 00092101090آقاي تيموري
12900001

با واحد روابط عمومي شرکت نمايشگاهها به شماره  010 – 12900900 -00020199102و جهت تبليغات محيطي و اسپانسري با شماره
 010-12902391-00020199100آقاي نصر تماس حاصل فرماييد.

ستاد ثبت نام :اصفهان – سه راه حکیم نظامی -ابتدای بلوار دانشگاه-خیابان سلمان-کوچه شهید فدایی-پلاک-421سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
کارشناس مسئول :آقای آقا داوودی

شماره همراه 23492101101 :

تلفن 294-91010114:

فکس 294 - 91030291:

ستاد برگزاری :اصفهان -خیابان  00بهمن  -خیابان علامه امینی– روبروی خیابان فردوس -دفتر مرکزی نمایشگاه اصفهان
کارشناس ناظر  :خانم شکری زاده
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294 – 90141110
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زمینه فعالیتهای مرتبط

 -4سخت افزار

 -0نرم افزار

 -1آموزشی و پژوهشی

 -9شبکه های داده و امنیت تبادل اطلاعات -مخابرات

 -9خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک

 تکميل فرم درخواست مشارکت از طريق ثبت نام اينترنتي در سايت  www.Autocom.irاز تاريخ 09.9.03
 ارايه مدارك مستند در خصوص نوع فعاليت که شامل يکي از موارد  :پروانه بهرهبرداري و يا مدارك ثبت شرکتهاي بازرگاني و تجاري از مراجع قانوني
مرتبط ،داشتن قرارداد نمايندگي از شرکتهاي توليدي  ،بازرگاني  ،مجوز از سازمان نظام صنفي رايانه اي از خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ،مدارك
مستند پيرامون تائيديههاي محصولات توليدي يا وارداتي،گواهي استاندارد  ،تاييديه از مراکز ذي صلاح  ،مستندات سنوات حضور در نمايشگاه استان
اصفهان  ،شهرها و کشورهاي ديگر.
 ارسال فيش بانکي وجه واريزي -ارسال تصوير کارت ملي مديرعامل و يا کد اقتصادي شرکت – تکميل و ارسال فرم قوانين و مقررات نمايشگاه.

هزینه ثبت نام


غرفه هاي سالن سرپوشیده مجهز به پانل هاي اطراف ،روشنایی،خروجی برق،دو عدد صندلی ،یک عدد میز و نوشته سردرب.

فضاي سرپوشیده به ازاي هر

فضاي سرپوشیده به ازاي هر

فضاي سرپوشیده به ازاي هر

مترمربع براي غرفه Aبرابر

مترمربع براي غرفه  Bبرابر

مترمربع براي غرفه  Cبرابر

 109110111ریال

 101110111ریال

 101110111ریال



فضاي باز به ازاي هر
مترمربع برابر  1610111ریال

بهاي غرفه براي مشارکت کنندگان از کشورهاي دیگر به صورت ارزي(یورو) ،طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:

فضاي سرپوشیده با پارتیشن

 191یورو

فضاي باز

فضاي سرپوشیده بدون پارتیشن  111یورو

 61یورو

شماره حساب شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان


شماره حساب  128840914 :جام ملت شعبه خیابان فردوسی



شماره کارت  1421 – 9988 - 8221 - 1920 :بانک ملت فردوسی



شماره شبا  IR 880410000000000400041044 :ملت فردوسی
ثبت نام از طریق سایت نمایشگاه WWW.autocom.ir :

ستاد ثبت نام :اصفهان – سه راه حکیم نظامی -ابتدای بلوار دانشگاه-خیابان سلمان-کوچه شهید فدایی-پلاک-421سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
کارشناس مسئول :آقای آقا داوودی

شماره همراه 23492101101 :

تلفن 294-91010114:

فکس 294 - 91030291:

ستاد برگزاری :اصفهان -خیابان  00بهمن  -خیابان علامه امینی– روبروی خیابان فردوس -دفتر مرکزی نمایشگاه اصفهان
کارشناس ناظر  :خانم شکری زاده

تلفکس :

294 – 90141110

کد پستی 1491318314

شماره همراه23491190943 :

4.

