
 مقررات عمومی حضور در نمایشگاه

 :تعاریف 

عبارتست از شرکت نمایشگاههای بین المللی یا مجری برگزار کننده نمایشگاه که در قالب قراردادهای مشخص با   :ستاد برگزاری 

 .شرکت نمایشگاه بین المللی اقدام به برگزاری نمایشگاه می نمایند

رویدادهایی که در محل نمایشگاههای استان یا در هر محلی غیر از محل نمایشگاههای  کلیه نمایشگاهها، جشنواره ها و  :نمایشگاه 

 .استان با نظارت شرکت نمایشگاه بین المللی استان یا مجریان برگزار کننده نمایشگاه برگزار می گردد

جهت حضور در هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که در چارچوب این مقررات اقدام به درخواست  :متقاضی

 “نمایشگاه” می نماید 

هر متقاضی که اهلیت الزام جهت حضور در نمایشگاه را کسب، و مراحل ثبت نام را گذرانده و تاییدیه ستاد   :مشارکت کننده

 .برگزاری را کسب نموده است

 .کلیه افرادی که به هر دلیل از نمایشگاه بازدید می نمایند :بازدیدکننده

پرسنل مشارکت کنندگان یا افرادی که به هر نحو) فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده( در غرفه  اعم از  :غرفه دار

مشغول به فعالیت هستند. حضور در هر نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه و مقرارت اختصاصی هر نمایشگاه مندرج  

 .بوط میباشددر سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر یا فرمهای مر

کلیه مشارکت کنندگان، غرفه داران، غرفه سازان و پرسنل مرتبط با مشارکت کنندگان که به هر نحو )فارغ از نوع رابطه استخدامی 

با مشارکت کننده( در غرفه مشغول به فعالیت هستند موظف به اجرای مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه  

ایت هر یک از مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه ستاد برگزاری می تواند حسب مورد هستند. در صورت عدم رع

%فضای غرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر  10نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل 

 .نمایشگاههای استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید

 

 (مشخصات غرفه ها   1ماده

غرفه ها در سالن سرپوشیده که در صورت لزوم و درخواست مشارکت کننده برای اجرای سازه که در فرم ثبت نام اعالم   1-1

  جداکننده،  های  پانل شامل و است مینماید  تبعیت نمایشگاهی  عرف استانداردهای از که ساخته پیش وسایل  به مجهز گردیده؛ 

 .میباشد نمایشگاهی معمول حد در روشنایی  و میز  صندلی، کتیبه،



تزیینات داخلی هر غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد که باید با هماهنگی مدیر فنی نمایشگاه و با توجه به )مسایل   1-2

 .ایمنی و اجرایی (تحت مقررات مشخص و مجزا که به مجریان غرفه سازی ابالغ می شود انجام گردد

 .هیچگونه تغییری در غرفه ها بدون اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاری را ندارند شرکت کنندگان حق 1-3

  

  ( هزینه اجاره غرفه2ماده 

موکاات راهاارو  بهااای هاار متاار مربااع نمایشااگاه شااامل فضااای خااام نمایشااگاهی و خاادمات عاارف نمایشااگاه هااای داخلاای 2-1 

،نظافات فضااا هاای عمااومی، کاارت غرفااه دار، گواهیناماه حضااور در نمایشاگاه و اطااالع رساانی شااهری باه ازای هاار متار مربااع 

ریااال بااا مشااارکت مرکااز نمایشااگاه بااین المللاای مشااهد میباشااد و خاادمات شااب ه ملاای نمایشااگاه هااای  4.200.000

ز بازدیدکنناادگان متخصااص داخلاای و خااارجی، اطااالع رسااانی دام،طیوروآبزیااان شاارکت برساااز رویااداد پااارت شااامل دعااوت ا

باا توجاه باه دریافات مجاوز هااای از )گساترده نمایشاگاه در داخال و خاارج از اساتان بصاورت مجاازی و یاا تبلیغااتی محیطای 

مان برناماه افتتاحیاه رسامی باا حضاور مقاماات ، انتشاار اخباار نمایشاگاه در رساانه هاا ، حمایات از سااز  (سازمان هاای زیاربط

هااا و نهادهااای حااامی نمایشااگاه، برگاازاری کااالت هااای آموزشاای عمااومی، و یااادبود نفاای  نمایشااگاه( کااه بااه ازای هاار متاار 

ریااال خاادمات اضااافه مشااارکت کننااده لحاااد میگااردد.و خاادمات ت میلاای  700.000 مربااع فضااای داخاال و خااارج از سااالن 

 1.400.000  اایت تبلیغاااتی بااه ازای هاار متاار مربااع حااداقل مشااارکت در هفاادهمین دوره نمایشااگاه شااامل مااوارد انتخااابی از پ 

  5.300.000ریاال و در خاارج از ساالن    6.300.000جماع خاالص هار متار مار باع واگاذاری در داخال ساالن  و  ریال لحااد  

 .محاسبه میگردد   ریال 

  : تبصره

پ اایت اسنانساری داریاد و بعااد از بارای انتخااب خادمات ت میلاای حاداکتر بیسات روز بعاد از ثباات ناام مهلات انتخااب از  2-2

مااوارد را در نظاار خواهااد گرفاات و اخاارین مهلاات جهاات انجااام فراینااد  یافتااه آن سااتاد برگاازاری بااا توجااه بااه متاارا  حضااور

 .می باشد 1401دی ماه   10ت میلی

  .لوازم اضافی غرفه شامل خدمات فوق نبوده و بر اسات درخواست به شرکت کنندگان تحویل خواهد شد  2-3

 .مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد 9به جمع کل اجاره بها غرفه ارزی و ریالی ، مبلغ %  2-3

پیاارو دسااتورالعمل و مقااررات ، درخصااوو نظااارت و تعهااد مساارولیت بااا برگاازار کننااده نمایشااگاه ،مشااارکت کننااده  2-4

افازوده جهات صادور مجاوز غرفاه ساازی ریاال باا احتسااب مالیاات ارزش    450.000موظف است باه ازای هار مترمرباع مبلاغ  

بااه حساااب اعااالم شااده در سااتاد برگاازاری واقااع در نمایشااگاه واریااز نمایااد. پزم بااه ذکاار اساات تعهااد پرداخاات بااا مشااارکت 

کننده بوده و مشارکت کننده موظف است باه اطاالع غرفاه سااز ماورد قارارداد خاود برسااند؛ در صاورت عادم واریاز وجاه، فضاا 

   .جهیز آن تحویل نمی گرددجهت ساخت و ساز و ت



  

 

 (ثبت نام   3ماده  

متقاضیان حضور در هر موضوع نمایشگاه برای ثبت نام باید از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر و بر اسات گروه   3-1

 کاپیی مرتبط نسبت به ثبت نام و رزرو غرفه اقدام نمایند 

به منزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و شرکت نمایشگاه ها در پذیرش و  اعالم آمادگی و ارسال فرم درخواست مشارکت ،   3-2

 .یا رد درخواست های رسیده اختیار تام دارد

مشارکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگری اعم از اشخاو حقیقی یا حقوقی نیستند و هرگونه تغییر، تعویض    3-3

 .شخاو حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع استغرفه و یا واگذاری محل تعیین شده به ا

ارایه مدارك مستند در خصوو نوع فعالیت الزامی است. این مدارك عبارتند از: پروانه نشر، پروانه کسب، پروانه بهره برداری   3-4

  بازرگانی، –ی و یا مدارك ثبت شرکتهای بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط، داشتن قرارداد نمایندگی از شرکتهای تولید

صوپت تولیدی یا وارداتی، تاییدیه محصول از مح های  تائیدیه پیرامون مستند مدارك مرتبط، صنفی  های  اتحادیه از نامه  معرفی

 .سازمان غذا و دارو

نمایشگاه ها  رزرو اولیه غرفه در سالن ها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در این زمان شرکت   3-5

 .نسبت به واگذاری غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود

تخصیص و انتخاب م ان غرفه بر اسات اولویت زمانی ثبت نام و سایر مسایل فنی، توسط ستاد برگزاری نمایشگاه انجام می    3-6

ای اجرایی و راهروها بر اسات شرایط خاو  گیرد. ستاد برگزاری نمایشگاه مجاز است نسبت به تغییر محل و مترا  غرفه و نقشه ه

هر نمایشگاه اقدام نماید و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوو نخواهد داشت. در صورت تغییر مترا  غرفه ها،  

 .قیمت غرفه بر اسات تعرفه نمایشگاهی و مترا  نهایی محاسبه خواهد شد

گونه شرایطی که عرفاً ام ان برگزاری نمایشگاه مقدور نباشد، ستاد برگزاری می   در صورت بروز شرایط فورت ما ور و یا هر  3-7

تواند نسبت به تغییر زمان و م ان برگزاری نمایشگاه اقدام نماید. در چنین شرایطی طرفین )ستاد برگزاری و مشارکت کنندگان(  

زاری نمایشگاه به هر نحو میسر نباشد، نمایشگاه لغو و  موظف به ایفای تعهدات خود در زمان و م ان جدید خواهند بود. چنانچه برگ

 .مبالغ دریافتی از مشارکت کنندگان برگشت داده خواهد شد

کلیه اطالعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، عینا در سردرب غرفه ها و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه، مورد استفاده قرار   3-8

 .نه تغییر، مراتب باید کتبا اعالم گرددخواهد گرفت. لذا در صورت درخواست هرگو

روز پیش از زمان برگزاری نمایشگاه( اقدام به ارسال   15در خصوو مشارکت کنندگانی که پ  از مهلت تعیین شده )  3-9

 .مشخصات نمایند، هیچگونه مسرولیتی در زمینه درج اطالعات در کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه متوجه ستاد برگزاری نمی باشد



 .قوانین و مقررات حاکم در نمایشگاهها، از قوانین بین مالک و مستاجر تبعیت نمی کند 3-10

مشارکت کننده با رضایت کامل در خصوو دریافت خدمات ، پرداخت هزینه و مطالعه کامل قوانین نمایشگاه، شرایط نحوه   3-11

را سلب مینماید و هزینه های خدمات ت میلی شب ه قیمت گذاری اقدام به اخذ غرفه نموده است و حق اعتراض در این خصوو 

 .ملی نمایشگاه های دام،طیور و ابزیان )اصفهان،مشهد،شیراز( در ارتباط با هزینه واگذاری غرفه در مراکز نمایشگاهی نمیباشد

 

 (شرایط پرداخت  4ماده 

از مبلغ هزینه اجاره غرفه جهت ت میل ثبت نام و رزرو  % 30ساعت اقدام به واریز  48موظفند حداکتر ظرف مدت  متقاضیان  4-1

 .نهایی آن نموده و فیش واریزی را برای ستاد برگزاری ارسال نمایند

مطابق تعرفه نمایشگاهی و خدمات درخواستی به حساب  بعد از صدور پیش فاکتورهفته یک بلغ کل قرارداد باید حداکتر م 4-2

واریز و فیش آن ارسال گردد. در صورت عدم اجرای این ماده، ستاد برگزاری می تواند نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، عدم تحویل  

ر سایر نمایشگاه  %فضای غرفه، فسخ یک جانبه و نیز ممانعت از حضور د 10غرفه، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل 

های استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید. همچنین ستاد برگزاری میتواند کاپ و اموال آن دسته از مشارکت کنندگانی که  

به دپیلی بده ار بوده و نسبت به تسویه حساب اقدام ننموده اند را بدون قید و شرط ضبط نموده و نسبت به وصول مطالبات خود 

 .ایداقدام نم

 

 (انصراف مشارکت کننده  5ماده  

روز مانده به زمان برگزاری نمایشگاه، کل وجه دریافتی مسترد خواهد   80در صورت درخواست انصراف از طرف مشارکت کننده تا 

  روز پ  از این30درصد مسترد می گردد و  50  روز مانده به نمایشگاه   45درصد مسترد و    30روز    45روز مانده تا    79و   شد. 

 .تاریخ هیچگونه وجهی به مشارکت کننده عودت نخواهد شد

 

 (موارد اجرایی   6ماده  

سالنهای نمایشگاه و غرفه ها، تحت پوشش بیمه آتش سوزی، انفجار و صاعقه تا سقف میانگی هر متر مربع دومیلیون ریال   6-1

 .مشارکت کنندگان می بایستید مستقیما اقدام نمایندمیباشند. در صورت نیاز به افزایش پوشش بیمه کاپهای نمایشگاهی، 

مدیریت نمایشگاه در مقابل حوادث غیرمترقبه مسرولیتی نخواهد داشت و در این موارد طبق قوانین مربوطه و عرف صنعت   6-2

 .نمایشگاهی برخورد خواهد شد



 .دگان الزامی استرعایت شرونات و اخالق اسالمی و حجاب کامل برای غرفه داران و بازدیدکنن  6-3

هرگونه عملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار جمهوری اسالمی ایران لطمه وارد سازد، در پرونده نمایشگاهی    6-4

مشارکت کننده درج می گردد و ستاد برگزاری می تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ  

 .دوره نمایشگاهی اقدام نماید 5%فضای غرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای  50جریمه معادل 

مشارکت کنندگان باید در تهیه لیست کاپهای ارسالی یا عودتی، دقت و توجه کامل داشته باشند. در صورت وقوع هرگونه    6-5

 .کننده خواهد بود پیشامدی تمام مسرولیت و عواقب ناشی از آن متوجه مشارکت

نظافت فضای عمومی به عهده مامورین نظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد. غرفه داران   6-6

باید در پایان هر روز زباله ها و ضایعات را در کیسه های پالستی ی جمع نموده و جهت جمع آوری مامورین نظافت در قسمت 

 . دهندخارجی غرفه قرار 

 .غرفه ها دو روز قبل از زمان برگزاری نمایشگاه در اختیار مشارکت کنندگان قرار میگیرد  6-7

مشارکت کنندگان موظفند طبق تاریخهای اعالم شده و جدول زمان بندی نمایشگاه نسبت به انجام کلیه امور خود اقدام    6-8

 .ساعت قبل از افتتاحیه نمایشگاه ضروری است 48حداقل  نمایند. حضور نماینده مشارکت کننده در زمان تحویل غرفه و

ساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه،   12مشارکت کنندگان باید حداکتر تا   6-9

 مسرولیت حفظ کاپها و هزینه های انبارداری بر عهده مشارکت کننده میباشد 

ه فقط مجاز به استفاده از فضای مفید غرفه خود می باشد و به هیچ وجه نباید به حریم راهرو یا فضای  هر مشارکت کنند  6-10

 غرفه های دیگر تجاوز نماید و یا مانعی در مسیرهای عمومی ایجاد نماید 

ندگان موظفند  متر می باشد و مشارکت کن 5/3ارتفاع مجاز غرفه سازی و چیدمان تجهیزات و لوازم نمایشگاهی، حداکتر  6-11

 .روز پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی نمایشگاه به ستاد برگزاری ارسال نمایند 20طرح غرفه سازی خود را حداقل 

 .مترمربع مجاز به غرفه سازی نمی باشند 24غرفه های کمتر از   6-12

ا در حد غرفه خود نگه دارند، به نحوی موجب آزار  مشارکت کنندگان موظفند صدای وسایل صوتی و تصویری مورد استفاده ر 6-13

 .بازدیدکنندگان و سایر مشارکت کنندگان نشود

 

 (مقررات حفاظتی و امنیتی  7ماده  

بمنظور رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقای ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوء استفادههای احتمالی در زمان  

 .یه مشارکت کنندگان و غرفه داران ابالغ میگرددبرگزاری نمایشگاه، موارد ذیل به کل



باشد. کلیه غرفه داران موظفند در زمان ورود و در ساعات کار نمایشگاه   8-3تعداد افراد حاضر در غرفه باید مطابق با بند   7-1

 .کارت شناسایی خود را بر روی سینه نصب کنند

مایشگاه برای مشارکت کنندگان باز می گردد ، لذا حضور غرفه داران در دقیقه قبل از آغاز به کار ن 30درب سالن ها هر روز  7-2

 .ساعت مقرر در محل غرفه ضروری است

نگهداری چراغ های بدون حفاد، وسایل شعله زا، مواد نفتی و سایر مواد قابل اشتعال در داخل غرفه ها و سالن نمایشگاه    7-3

قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال برای نمایش کاپهای خود نیازمندند باید قبال  ممنوع است. مشارکت کنندگانی که به وسایلی از 

 .هماهنگی های پزم را با ستاد برگزاری نمایشگاه انجام و بر اسات دستورالعمل مربوط اقدام نمایند

خاموش بودن کلیه وسایل برقی  با توجه به این ه برق سالنها در پایان هر روز قطع میگردد، پزم است غرفه داران نسبت به   7-4

 .خود قبل از خروج از سالن ها اطمینان حاصل نمایند

 .خروج هرگونه کاپ پ  از افتتاح نمایشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کاپ و تایید کتبی مدیر اجرایی نمایشگاه می باشد 5-7

خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از مسرولیت حفظ اموال و نگهداری کاپها از هنگام ورود کاپها تا   7-6

 .نمایشگاه به عهده مشارکت کنندگان و پ  از پایان ساعت کار و پلمپ سالن ها به عهده ستاد برگزاری می باشد

 

 (شرایط و تعرفه های واگذاری کارت شناسایی و کارت بازدید متخصصین   8ماده  

وطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه، کارت های مخصوصی صادر و بطور برای ورود غرفه داران به مح  8-1

رایگان به آنان واگذار می شود تعداد کارت های مزبور بر اسات مترا  هر غرفه صادر خواهد شد و صدور کارت شناسایی بیش از  

 موارد ذکر شده مقدور نخواهد بود

 پ  از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده ستاد برگزاری به غرفه داران تحویل می گردد کارت های شناسایی یک ساعت   8-2

 :توزیع کارت های شناسایی و بازدید، بر اسات مترا  غرفه و به شرح زیر می باشد 8-3

 

 

 

 

 



 کارت شناسایی )عدد(  مترا  غرفه 
کارت بازدید  

 متخصصین)عدد( 

 50 2 متر مربع  18

 75 3 متر مربع 24

 100 4 متر مربع  36

 150 5 متر مربع  48

 200 6 متر مربع  90

 300 10 متر مربع   90باپی 

 

 (قوانین مربوط به عرضه و نمایش کاالها در نمایشگاه   9ماده  

رعایت کلیه ن ات ایمنی و اقدامات احتیاطی توسط مشارکت کنندگان ضروری است و ستاد برگزاری هیچگونه مسرولیتی در  9-1

 .قبال حوادث یا خسارات احتمالی نخواهد داشت

 .غرفه داران مجاز به ارائه کاپ و خدمات که در خارج از چهارچوب فعالیت های خود و موضوع نمایشگاه است؛ نمی باشند  9-2

مشخص شده،   متقاضیان می توانند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کااپیی خود در سالن هایی که جهت همان گروه کاپیی   9-3

 .درخواست غرفه نمایند

 

 (فعالیتهای تبلیغی مشارکت کنندگان  10ماده 

مشارکت کنندگان مجاز به تبلیغ برای کاپ و خدمات خود به روش انجام تبلیغات سوء علیه کاپ و خدمات مشابه سایرین   10-1

ند نسبت به توقف فعالیت مورد نظر یا در صورت نیستند. در صورت ادعای احتمالی ذینفعان در این خصوو، ستاد برگزاری می توا

 لزوم تعطیلی غرفه خاطی اقدام نماید 

مشارکت کنندگان موظف به رعایت حقوق مال یت معنوی در تبلیغات و مطالب ارائه شده در غرفه ها هستند. در صورت   10-2

الیت مورد نظر یا در صورت لزوم تعطیلی غرفه  ادعای احتمالی ذینفعان در این خصوو، ستاد برگزاری می تواند نسبت به توقف فع

 خاطی اقدام نماید 

پرچم ها، عالمات، بنر های تبلیغاتی، تابلوها و نوشته های مربوط به مشارکت کنندگان باید در محدوده محل غرفه آنها نصب   10-3

 رف به نمایشگاه ممنوع استشود. نصب این عالئم یا پرچم ها در مسیرهای اصلی، فرعی، محوطه نمایشگاه و مسیرهای مش



برگزاری همایش، کارگاه آموزشی، قرعه کشی و هرگونه مراسم جنبی در غرفه ها یا سالنها منوط به اخذ مجوز کتبی ستاد   10-4

برگزاری است. ستاد برگزاری در خصوو تامین فضا، ام انات سخت افزاری، نرم افزاری، دعوت از مدعوین، ادعاهای احتمالی  

  .سایر موارد مسرولیتی نخواهد داشتذینفعان و 

 

 

 

 

 (تبلیغات نمایشگاه ها   11ماده 

تبلیغات عمومی که توسط شرکت نمایشگاه های استان و یا ستاد برگزاری نمایشگاه برای نمایشگاه های تخصصی انجام می   11-1

عرف نمایشگاهها و با در نظر گرفتن موارد فنی  شود به شرح ذیل می باشد. تشخیص انجام هر یک از موارد ذیل یا تبدیل آنها، طبق 

و تخصصی بر عهده ستاد برگزاری نمایشگاه خواهد بود: درج خبر یا لوگو یا پوستر یا رپرتا  خبری نمایشگاه در روزنامه های ملی یا  

شهرستانهای تابعه   استانی یا نشریات تخصصی یا فضای مجازی. نصب بنر یا بیلبورد در سطح شهر یا شهرکهای صنعتی استان یا

استان. درج مصاحبه با حامیان مادی یا معنوی نمایشگاه، افراد تاثیرگذار داخلی یا خارجی یا مدیران دستگاههای ذیربط در رسانه  

های صوتی یا تصویری استانی یا ملی یا فضای مجازی. چاپ و توزیع پوستر، کارت دعوت مدعوین، کارت ویژه بازدید متخصصین یا  

 .ی تبلیغاتی در بین مراجع عمومی و تخصصی ذیربطتراکتها

 .استفاده از نام، لوگو، پوستر و سایر موارد تبلیغی نمایشگاه منوط به توافق با ستاد برگزاری نمایشگاه و اخذ مجوز کتبی است 11-3

های تبلیغاتی نمایشگاه  مشارکت کنندگان می توانند جهت دریافت کارت های دعوت، کارت ویژه بازدید متخصصین یا تراکت  11-3

 .روز قبل از افتتاح نمایشگاه به ستاد برگزاری مراجعه نمایند 10حداقل 

 


