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Zaryan Moatamed Idea Gostar Exhibition Company

شرکت نمایشگاهی زریان معتمد ایده گستر 

با مجوز رسمی به شماره 99/400/32486 ازسازمان توســعه و تجارت ایران 

تبریز : چایکنار ، نرسیده به آبرسان ، جنب بیمه تامین اجتماعی ، خیابان دمشقیه ، ساختمان مهندسان 

طبقه 4 تلفن : 33379167 -041 تلفکس : 33379168 -041 همراه : 09188731225

نصب تعداد 10 عدد بیلبورد در نقاط پر تردد شهراربیل 

دعوت عمومی تجار و بازرگانان فعال

دعوت از مدیران و سرمایه گذاران پروژه هاي فعال در حال ساخت 

دعوت از تجار و بازرگانان عراق از طریق سرکنسولگري هاي جمهوري اسالمی ایران در عراق

دعوت از تجار و اتاق بازرگانی کشور سوریه از طریق سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران در اربیل 



 پرداخت معادل 30% هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه (تا سقف 30 میلیون تومان ) به کلیه مشارکت کنندگان 

به عنوان یارانه توسط سازمان توسعه تجارت ایران

صندوق نو آوري و شکوفایی بخشی از هزینه اجاره غرفه نمایشگاهی را به مشارکت کنندگان پرداخت نماید. 

 شرکت شهرك هاي صنعتی و صنایع کوچک بخشی از هزینه مشارکت در نمایشگاه را پس از اتمام نمایشگاه و

  برحسب دستور العمل هاي خود پرداخت نماید

 حمایت هاي مالی از مشارکت کنندکان در نمایشگاه 
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مشارکت در نمایشگاه اختصاصی 
جمهوري اسالمی ایران در اربیل - عراق   

فرم ثبت نام  
19 الی 22 خرداد ماه 1400

عــــــــــــراق - اربیـــــــل  

نام کامل شرکت : .................................................................. نام مدیر عامل : ...................................................

فعالیت محصوالت قابل عرضه : ..........................................................................................................................

نشانی دفتر مرکزي : .......................................................................................................................................

تلفن : ................................................................... نمابر : .............................................................................

شماره اقتصادي : ......................................................شماره ثبت و شماره ملی : ....................................................

 
 

نام رابط : .......................................تلفن همراه  : ................................... تلفن مستقیم : ....................................

اینجانب : .............................مدیر عامل :  نماینده تام االختیار شرکت .......................باآگاهی کامل قبول مقررات جاري

نمایشگاه بدینوسیله  درخواست ........ متر مربع جهت غرفه بصورت یکنما      دو نما       سه نما       چهار نما       فضاي باز 

را داشته و مبلغ( به عدد ).................................. به حروف  ............................... درتاریخ ......................طی رسید 

بانکی یکپارچه پویا در تسهیالت بانک ملی به شماره واریزي                                             با قید عبارت واریز از محل اسکناس به                                                          

نام شرکت مدیر پست پروژه هاي نمایشگاهی، بابت شرکت در نمایشگاه  اختصاصی  ایران دراربیل در سال 1400پرداخت نمود،

که به ضمیمه ارسال میگردد.     

درصورت انصراف یا عدم حضور  هیچگونه وجهی به مشارکت کننده مسترد خواهد شد .

عقد قرارداد ، اجاره فضا و همچنین تکمیل و ارسال دستورالعمل ها و فرم هاي تکمیلی همزمان با ارسا ل فرم ثبت نام الزامی

 میباشد و تا زمانیکه فیش واریزي به ستاد برگزاري ارسال نگردد هیچ گونه تعهدي متوجه این شرکت نمی باشد . 

هزینه ارسال بار ، ترخیص گمرکی و سایر هزینه هاي مرتبط با فروش کاال به کشور عراق بر عهده مشارکت کننده می باشد  . 

ارسال فرم درخواست رزرو غرفه به هیچ وجه به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد و برگزار کننده پس از بررسی در خصوص تابید

 در خواست مشارکت کننده اقدام خواهد نمود . 

آخـــرین زمان تحـــویل مدارك سفر ، پاسپـــورت ، سه قطعه عکــس پرسنلی پشـــت نویسی شده 3 در4 , فــرم درخواست 

پکیج سفر و دستورالعمل ، فرم کتاب ، تحویل بار و نمونه نمایشگا هی :  1400/2/30

                                                                                                                                            مهرو امضاء نام مدیر عامل شرکت سازمان 
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هزینه واگذاري هر متر مربع غرفه 130 دالر می باشد با شرایط جدول ذیل

                       

                          یک نما              دو نما                    سه نما           چهار نما(جزیره)

     داخل سالن    130                 130                          130                    130            

      فضاي            140                 140                            150                                        

       فضاي باز        80 

واگذاري غرفه شامل : غرفه بندي با سازه استاندارد نمایشگاهی و تجهیزات نمایشگاهی شامل : یک عدد میز دو عدد صندلی ،

روشنایی ،پریز ، سر درب نویسی غرفه ها می باشد. 

سقف یارانه حمایتی سازمان توسعه براي هر شرکت 300 میلیون ریال یا 30 %  می باشد .

 تکمیل دستورالعمل ها و فرم هاي تکمیلی و ارسال اصل تمامی فرمها همزمان با ثبت نام الزامی میباشد.

و آخرین زمان تحویل مدارك سفر ، پاسپورت، سه قطعه عکس پشت نویسی شده 4*3 فرم درخواست پکیج سفر، دستور العمل

فرم کتاب ، تحویل بار، نمونه نمایشگاهی و ارسال اصل تمامی فرم ها 1400/2/30

فــــراخــوان 
19 الی 22 خرداد ماه 1400

عــــــــــــراق - اربیـــــــل  

گروه هاي کاالیی
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صنعت ساختمان ، ماشین آالت ساختمانی ، کاشی و سرامیک ، فوالد ،ریخته گري و معادن ، ماشین آالت مربوطه ، خدمات فنی

مهندسی ، خدمات شهري ، صنعت آب و برق ، صنایع و مواد غذایی ، لوازم خانگی ، مبلمان ، منسوجات خانگی ، دکوراسیــــون ، 

و ماشین آالت مربوطه ، مواد شوینده ، آرایشی و بهداشتی ، کیف و کفش 

VIP
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دستورالعمل هاي شرکت در نمایشگاه 

آیین نامه عمومی نمایشگاه هاي خارج از کشور 

 

در این آئین نامه هر جا از کلمه شرکت استفاده شده است منظور شرکت مدیریت پروژه هاي نمایشگاهی می باشد . 

شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود بوده و استفاده از فضاي راهروها با سایر تعرفه ها ممنوع می باشد . 

مسئولیت حفظ و نگهداري غرفه و تجهیزات داخل آن بر عهده مشارکت کننده بوده و در صورت وارد نــمودن هر گونه خسارت به

غرفه و تجهیزات آن ، مشارکت کننده مکلف به پرداخت خسارات وارده می باشد.

شرکت کنندگان به هیچ وجه مجاز به واگذاري غرفه خود به سایر افراد و یا جابجایی آن با سایر غرفه ها نمی باشند .

شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا ساعت 24 روز پایانی نمایشگاه محل غرفه را کامال تخلیه نمایند .مسئولیت حفظ و نگهداري کاال 

از هنگام ورود کاال تا خروج آن از محوطه نمایشگاه در طول ساعات کاري نمایشگاه و باز بودن درب سالن و بازدید بر عهده شرکت 

کنندگان است اما در خارج از ساعات مذکور حفظ و نگهداري کاال بر عهده برگزار کننده می باشد .

شرکت کنندگان و یا نمایندگان مطلع آنها در تمام طول مدت کار نمایشگاه به منظور پاسخگویی به مراجعین و بازدید کننـــــدگان و 

مراقبت از اموال غرفه می بایست در محل غرفه حضور داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به تعطیل نمــــودن غـــــرفه در سـاعات

برگزاري و بازدید نمایشگاه نمی باشند .

در صورت بروز هر گونه اختالف و ممانعت از خروج کاالي نمایشگاهی ، هزینه انبارداري به کاالي مشارکت کننده تعلق می گیرد .

مشارکت کننده موظف است در صورت نیاز بـــه خدمات مضاعــف مانند بـــــرق بـا توان باالتر از معمول در غرفه جهت راه اندازي 

دستگاه و ماشین ها و .... با تکمیل فرم درخواست مجري را مطلع نموده و نسبت به فراهم آمدن خدمات مورد تــقاضا اطــــمینان

حاصل نمایید.

                                                                                                                                            مهرو امضاء 

                                                                                                                            نام مدیر عامل /شرکت/ سازمان 

آئین نامه عمومی نمایشگاههاي خارج از کشور
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دستورالعمل هاي شرکت در نمایشگاه 

آیین نامه مقررات تحویل کاال 

 

1- مشارکت کنندگان محترم در نمایشگاه، در صورتیکه تمایل به ارسال کاال و انجام تشریفات گمرکی در مقصد توسط این شرکت

را دارند می بایست نسبت به تکمیل فرم عدل بندي و فاکتور کاالهاي نمایـشی به زبان هاي فارســی و انگلــــیسی اقدام نموده و

 حداکثر تا تاریخ 1400/2/30تحویل مسئول بار نمایشگاه نموده و رسید دریافت نمایند .

2- بدیهی است با توجه به اینکه ارسال بار بصورت یکجا انجام خواهد شد بنابراین در صورت تأخیر در تــحویل بارنانقص مدارك

 برگزار کننده هیچ مسئولیتی جهت ارسال مجزاي بار و ترخیص موقت آن نخواهد داشت .

3- شرکت از قبول و حمل کاالهایی که فاقد بسته بندي صحیح و بهداشتی (طبق استاندارد تعیین شده بوده و با مدارك مربوطه 

الزامی به آنها ناقص است معذور میباشد) الصاق برچسب (ذکـــر نام و مشخــصات، شــماره صندوق، نوع کاال، وزن خالص) بر روي 

بسته ها  می باشد. (به زبان انگلیسی و فارسی تهیه و با پالستیک سخت پرس گردیده و در محـــل غیر قابل خدشه روي صندوق 

نصب گردد.) 

4- کاالهاي ارسالی باید در جعبه هاي چوبی در ابعاد 1*1 متر و داراي نشانگر مشخص کننده باال و پایین باشد. ( حداکثر وزن هر

 جعبه 500 کیلوگرم) .

5- در بسته بندي کاال و اقالم نمایشگاهی و دستگاههاي صنعتی در جعبه ها بایستی نسبت به مهار کاال به نحو مقتضی (استفاده از 

 آکوستیک ابر فشرده) اقدام گردد تا در اثر تخلیه و بارگیري با تکان تریلر در طی مسیر آسیبی به بار درون جعبه وارد نگردد. 

 بدیهی است استفاده از جعبه چوبی داراي قالب مخصوص جهت تخلیه با لیفتراك الزامی می باشد. 

(در صورت عدم رعایت دستور العمل بسته بندي مسئولیت عواقب آن بر عهده مشارکت کننده می باشد) 

6- ارائه مجوز از سوي شرکت کننده براي کاالهاي ارسالی به نمایشگاه که نیاز به مجوز قانونی دارد، الزامیست .

7- چنانچه بر اساس مقررات کشورعراق، کسب مجوز استاندارد و با گواهی خاصی الزم باشد، اخذ آن از سوي شرکت کننده 

الزامی است .

8-بار ارسالی به نام صاحب کاال اظهار می گردد لذا ارسال کننده کاال باید تصویر کارت بازرگانی خود را ضمیمه مدارك نماید .

9-در صورت الزام به حمل ماشین آالت با کاالهاي صنعتی با ابعــاد خارج از استانــدارد ذکر شده در بند ها بایستی هـــماهنگی 

 الزم با برگزار کننده قبل از ارسال انجام شود. بدیهی است بارگیــري و حمل خارج از عرف مشمول هزینــه هاي مازاد بوده که بر 

عهده مشارکت کننده می باشد .

 
                                                                                                                                            مهرو امضاء 

                                                                                                                            نام مدیر عامل /شرکت/ سازمان 

آیین نامه مقررات تحویل کاال
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دستورالعمل هاي شرکت در نمایشگاه 

آیین نامه مقررات تحویل کاال 

آیین نامه مقررات تحویل کاال
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