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 1-5مراسم افتتاحيه
مراسم افتتاحيه نمايشگاه اختصاصي ج.ا.ايران در بيشكک – قرقيزستان در روز شنبه  1401/03/28در محل نمايشگاه برگزار مي گردد.
اين مراسم با حضور غرفه داران محترم و مقامات و مسئولين دو كشور بر پا مي گردد.
 1-6برنامه هاي جانبي
برگزار كننده تسهيالت الزم از قبيل اخذ رواديد ،تهيه بليط هواپيما ،رزرو هتل و … را براي شركت كنندگان محترم فراهم آورده و اطالال
رساني الزم را طبق برنامه هاي پيش بيني شده انجام خواهد داد

 ( .الزمه انجام خدمات فوق ثبت نام قطعي شرکت کنندگان منتخب و تحويل کلیه مدارک و

هزينه های مربوط در زمان تعیین شده مي باشد ).

2

برنامه زمانبندی برپائي نمايشگاه :
 2-1ثبت نام و تكميل فرم هاي مربوطه
متقاضيان محترم پس از اعالم آمادگي جهت مشاركت در نمايشالگاه فالرم هالا را بالدقت تكميالل نمالوده و در اسالر وقالت اصالل آنالرا باله شالماره
09024322208واتس آپ نمايشگاه بين المللي مشهد ارسال يا يا به شماره  051-35018000نمابر فرمايند .بديهي است تكميل و ارسالال بموقالع
فرم ها برگزار كننده را در اجراي موفقيت آميز اين نمايشگاه ياري خواهد كرد .
 2-2جمع آوري و تحويل بار

شركت كنندگان محترم مي توانند پس از بسته بندي كامل صادراتي نمونه هاي نمايشگاهي و تکميل دقيق فرمها شامل فرم عدلبندي و فالاكتور
كاالهاي نمايشي به زبان فارسي ( فرمهاي شماره  5و ) 7و انگليسي ( فرمهاي شماره 6و )8مشخصاً بر اساس محتويات بسته ها به محل نمايشگاه
بين المللي مشهد ارسال و از مسئول بار نمايشگاه خارجي رسيد دريافت دارند.
آخرين مهلت تحويل بار به نمايشگاه روز شنبه مورخ  1401/02/31مي باشد.
* تذكر مهم  :كاالهاي ارسالي مي بايست از كيفيت بسته بندي مناسب صادراتي برخوردار با شالند در غيالر اينصالورت نمايشالگاه از پالذير

آن

معذور خواهد بود.
همچنين الصاق برچسب (ذكر نام و مشخصات _ شماره صندوق يا كارتن _ نوع كاال _ وزن خالص ) بر روي بسته ها الزامیي میي باشید .
مسئوليت هزينه ترخيص كاالها به عهده شركت كننده مي باشد.
مدارك الزم جهت ارسال بار عبارتند از :
 -1اطالعات مربوط به ميزان و نو و حجم كاال طبق فرم هاي پيوست  Invoiceو  ( Packing listفرمهاي شماره  5تا ) 8
 -2گواهي استاندارد به زبان انگليسي.
 -3گواهي بهداشت و قرنطينه ( از مبدا ) براي مواد غذايي  ،آرايشي و بهداشتي به زبان انگليسي.
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تذكر ( )1شركت كنندگاني كه عالوه بر بار نمايشگاهي لوازم مصرفي مانند هداياي تبليغاتي يا وسائل پذيرائي دارند بايد ليست دقيق آنرا با ذكر مورد
مصرف در فرمهاي جداگانه تكميل نمايند .در غير اينصورت هزينه هاي گمركي به آن تعلق خواهد گرفت.
تذكر ( : )2مطالعه و رعايت بندهاي آيين نامه اجرائي مشاركت در نمايشگاههاي خارجي الزامي است .
تذكر ( : )3شركت كننده موظف است كاالي ارسالي خود را حداكثر تا پايان مهلت مقرر همراه بالا ليسالت بسالته بنالدي (  ) PACKING LISTو
ليست قيمت تجاري كاال (  )INVOICEمطابق نمونه پيوست به دو زبان فارسي وانگليسي بصورت دقيق ( براي هر صندوق يا كارتن به تفكيک )
و بر مبناي نرخ صادراتي در  3نسخه تنظيم و  2نسخه به انبار نمايشگاههاي خارجي شركت تحويل نمايد.
 2-3تهيه رواديد
ارسال دعوتنامه جهت نمايندگان شركتهاي حاضر در نمايشگاه و تهيه رواديد براي نمايندگان شركتهاي حاضر در نمايشالگاه بالا هزيناله متقاضالي بالر
عهده برگزار كننده مي باشد  .متقاضيان محترم حداكثر تا روز سه شنبه  1401/03/10مهلت دارند نسبت به تكميل فرم شماره ( )3و ارسالال مالدارك
اقدام نمايند در غير اينصورت برگزاركننده تعهدي براي اخذ رواديد ندارد.
 2-4تاريخ عزيمت
برگزاركننده جهت رفت و آمد توسط خط هوايي وار

تسهيالت الزم را فراهم نموده ،متقاضيان محترم مي توانند با تكميالل فالرم شالماره  ، 4بلاليط

رزرو نمايند .پرواز روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26از مشهد به بيشكک  ،انجام مي گردد .ضمنآ با توجه به شيوع ويروس كرونا طبق قوواني
هواپيمايي كشوري 48ساعت قبل از پروازمتقاضي نسبت به ارائه كارت واكسيناسيون كرونا اقدام ويا نسبت به آزمايش تستPCR
ونتيجه منفي آن اقدام ودرغيراينصورت از سوارشدن به هواپيما جلوگيري بعمل مي آيد بليط مربوطوه باطول و بوه هويو عنووان
وجهي به متقاضي عودت داده نمي شود(.بديهي است مسئوليت موارد يادشده بعهده شركت كننده مي باشد.
 2-5رزرو هتل
محل اقامت شركت كنندگان محترم در هتل مي باشد ،جهت رزرو اتاق ،تكميالل فالرم شالماره  4و واريالز هزيناله مربالوط تالا ساله شالنبه1401/02/20
ضروريست.
 2 -6تحويل غرفه و غرفه آرايي
شركت كنندگان در روز جمعه مورخ 1401/03/27مي توانند غرفه را از نماينده برگزار كننده تحويل گيرند  .برگزاركننده نسبت به جانمايي غرفه
ها اقدام نموده پس از جانمايي امكان تغيير محل وجود نخواهد داشت.
مطالعه و رعايت بند  4-1مربوط به آئين نامه مربوط به واگذاري غرفه توصيه مي شود .
 2-7بر پايي نمايشگاه
نمايشگاه اختصاصي ج.ا .ايران دربيشكک برگزار مي گردد.
مطالعه و رعايت بند  4-5تحت عنوان “ تذكرات مهم ” جهت حضور در غرفه توصيه مي شود .
 2-8جمع آوري غرفه :
بالفاصله پس از پايان ساعات كار در نمايشگاه در روز آخر غرفه داران مي توانند نسبت به جمع آوري غرفه اقدام نمايند .هزينه هالاي مربالوط باله
جمع نمودن غرفه و احتماالً باز نمودن دكور و حمل ضايعات آن بر عهده شركت كننده مي باشد ،الزم به ذكر است در صورت لزوم برگشت اقالالم
نمايشگاهي مسئوليت و هزينه برگشت به عهده شركت كننده مي باشد.
-3آئین نامه اجرائي نمايشگاههای خارج از کشور:
4
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در اين آئين نامه هر جا از كلمه شركت استفاده شده است منظور شركت نمايشگاه بين المللي مشهد است.
 3-1آئي نامه مربوط به واگذاري غرفه
 .1شركت كنندگان منتخب موظفند پس از اعالم شركت مبلغ هزينه هاي اعالم شده براي امور مسافرتي و بالار را براسالا

زمالان اعالالم شالده باله

حساب معرفي شده بنام شركت واريز و رسيد مربوطه را به بخش خارجي نمايشگاه تحويل نمايند .
تبصره  :مبالغ و پرداخت هزينه هاي مربوطه بايد به شماره حساب ارزي اعالم شده شركت واريزو اصل فيش و يا حواله بانكي باله بخالش خالارجي
شركت تحويل گردد .
توجه  :انصراف شركت كننده از مشاركت تا يک ماه قبل از حضور در نمايشگاه پس از كسر هزينه ها امكان پذير است اما پس از ايالن تالاريخ هالي
هزينه اي مسترد نخواهد شد.
.2

شركت كنندگان موظفند نسبت به تزئين و آراستن غرفه خود به نحو شايسته اقدام نموده و در اين راستا از حداكثر امكانات خود استفاده نمايند
.شركت كنندگان مجاز به نصب هي گونه شعار  ،تابلو و نوشته برروي ديوارهاي نمايشگاه و خارج از محوطه غرفه نمي باشد.

.3

شركت كنندگان موظف به رعايت حريم غرفه خود مي باشند و استفاده از فضاي راهروها يا ساير غرفه ها ممنو مي باشد.

.4

مسئوليت حفظ و نگهداري غرفه و تجهيزات داخل آن بر عهده شركت كننده بوده و در صورت وارد نمالودن هالر گوناله خسالارت باله غرفاله و
تجهيزات آن  ،مكلف به پرداخت خسارات وارده مي باشد .

.5

شركت كنندگان به هي وجه مجاز به واگذاري غرفه خود به ديگر افراد يا جابجايي آن باساير غرفه ها نمي باشند .

.6

شركت كنندگان موظفند حداكثر تا  24ساعت پس از پايان نمايشگاه محل غرفه را تخليه نمايند .در صورت عالدم اقالدام باله موقالع  ،مسالئوليت
حفاظت و برگشت كاال و نيز هر گونه هزينه اعم از انبارداري يا جريمه تاخير بر عهده شركت كننده خواهد بود .

.7

مسئوليت حفظ و نگهداري كاال از هنگام ورود كاال تا خروج آن از محوطه نمايشگاه در طول ساعات كار و باز بودن درب سالن و بازديالد بالر
عهده شركت كنندگان است اما در خارج از ساعات مذكور حفظ و نگهداري كاال بر عهده برگزار كننده مي باشد.

.8

شركت كنندگان و يا نمايندگان مطلع آنها در تمام طول مدت كار نمايشگاه بمنظور پاسخگويي به سؤاالت و مراقبت از امالوال مالي بايسالت در
محل غرفه حضور داشته باشند و شركت كنندگان به هي وجه مجاز به تعطيل نمودن غرفه در ساعات بازديد نمايشگاه نيستند .

.9
3-2

در صورتي كه به علت بروز اختالف از خروج كاالي شركت كننده جلوگيري شود به كاالي مورد نظرهزينه انبارداري تعلق خواهد گرفت.
شرايط حمل كاال

 .1كليه كاالهاي ارسالي جهت عرضه در نمايشگاه ترخيص موقت يا در شرايط خاص ترخيص دائم مي شوند و هزينه هاي مربوطه آن به عهده
شركت كننده مي باشد.
.2

در نمايشگاههاي بدون فرو

نقل و انتقال هر گونه كاال به خارج از غرفه بايد با اطال مدير نمايشگاه صورت گيالرد و واگالذاري تمالام و يالا

بخشي از كاال به بازديد كنندگان يا بازرگانان ممنو ميباشد .
.3

كاالهاي نمايشي بايد از كيفيت و مرغوبيت مطلوب برخوردار باشد در غير اينصورت از نمايش آنها جلوگيري به عمالل خواهالد آمالد  .بالديهي
است انبار شركت از قبول كاالهاي فاقد استاندارد و بسته بندي مطلوب معذور خواهد بود .

.4
.5

كاالهاي ارسالي به نمايشگاه كه نياز به مجوز قانوني دارد ،ارائه آن از سوي شركت كننده الزاميست .
چنانچه بر اسا

مقررات كشور محل برگزاري نمايشگاه  ،كسب مجوز و يا گواهي خاصي الزم باشد  ،اخذ آن از سوي شركت كننالده الزامالي

است .
.6

هزينه حمل كاال به هر ميزان براي هر نمايشگاه بر اسا

مقررات موضوعه طبق تعرفه مقرر برعهده شالركت كننالده مالي باشالد و در صالورت

ضرورت براي برگشت كاال ،مسئوليت و هزينه هاي برگشت كاال بر عهده شركت كننده مي باشد .
 .7شركت از قبول و حمل كاالهايي كه فاقد بسته بندي صحيح و بهداشتي بوده و يا مدارك مربوطه به آنها ناقص باشد معذور است.
 .8شركت در قبال كاالهايي كه پس از تاريخ تعيين شده به انبار تحويل داده شود هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .
5
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 .9در صورتيكه كاالهاي ارسالي فاقد شرايط استاندارد تعيين شده از سوي شركت ( از نظر وزن  ،حجم  ،ابعاد  ،نو و جنس كاال ) باشد حمل آن
بر عهده شركت كننده مي باشد .
 .10شركت كننده بايد كاالهاي خود رانزد يکي از شركتهاي بيمه ،بيمه كامل نموده تا در صورت بروز حوادث احتمالي  ،جبیران خسیارت
گردد .
.12عواقب ناشي از هر گونه اشکال در قيمتهاي ارايه شده در ليست  INVOICEبه عهده شركت كننده مي باشد .
 3-3خدمات
شركت كنندگان منتخب مي توانند از خدمات امور مسافرتهاي شركت جهت تهيه رواديد و هتل استفاده نمايند كاله در ايالن صالورت الزم اسالت
ضمن درخواست كتبي و اعالم مواردمورد نياز در ليست افراد اعزامي حداكثر تا پايان مهلت مقرر به مديريت نمايشگاه معرفي و تصالوير گذرناماله و
ساير مدارك الزم آنان نيز تحويل گردد  .بديهي است پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده شركت كنندگان مي باشالد  .درخواسالت كتبالي در مالورد
استفاده از خدمات ضروري است .
 :1 11112مشخصات شركت كنندگان منتخب شامل ( عنوان موسسه يا شركت ،نشاني و رشته فعاليت با نو توليالدات باله طالور رايگالان در كتالاب
رسمي نمايشگاه درج مي شود  ).لذا شركت كنندگان موظفند مشخصات كامل موسسه يا واحد متبو خود را طبق فرم مربوطه در مهلت تعيين شالده
به مديريت نمايشگاه تسليم نمايند  .بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر شركت تعهدي جهت درج مشخصات در كتاب رسمي نمايشگاه نخواهد
داشت.
.2

توصيه مي گردد جهت ارزيابي و چگونگي بازار با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به دريافت اطالعالات الزم اقالدام فرماينالد .
بديهي است مسئوليت ارزيابي بازار به عهده شركت كننده مي باشد.

 3-4تذكرات مهم :
 .1در صورتيکه تعداد متقاضيان نمايشگاه بيش از ظرفيت پذيرش آن باشد ايجاب مي نمايد اولويت زماني در ارسال مدارك به عنوان يکي از
عوامل موثر در پذيرش واجدين شرايط در نظر گرفته شود  .لذا مقتضي است متقاضيان حتماً به مهلت هاي تعيين شده دقت نظر كافي داشیته
باشند  .بديهي است پس از تکميل غرفه هاي موجود و انقضاي مهلت مقرر شركت از پذيرش و ثبت نام متقاضيان معذور خواهد بود.
 .2شركت در انتخاب شركت كنندگان اختيار تام دارد .
.3آشنايي به امور بازرگاني بين المللي وهمچنين آشنايي به زبان انگليسي و يا زبان رسمي كشور مورد نظر براي غرفه داران الزاميست .
.1

دارا بودن كاتالوگ يا بروشور و كارت ويزيت مناسب به جهت معرفي فعاليتها و كاالهاي نمايشي به زبان كشور ميزبان و يا انگليسالي توصاليه
مي شود

.2

فعاليتها و اقدامات نمايندگان اعزامي شركت كننده در نمايشگاه بايد تحت نظارت و مورد تائيد مديريت غرفه باشد و از اين حيال

مسالئوليت

كليه فعاليتها و اقدامات نمايندگان اعزامي بعهده مديريت غرفه مي باشد.
.3

رعايت ضوابط و شعائر اسالمي از سوي شركت كننده الزامي مي باشد .

.4

در صورت تمايل به مشاركت كليه فرمهاي مربوطه مي بايست تكميل و حداكثر تا مهلت مقرر به مديريت نمايشگاه تحويل گردد.
حاصل فرمائيد .

.5

در صورت نياز به اطالعات تكميلي با مديريت نمايشگاه مربوطه تما

.6

الزم است در تهيه  INVOICEو  PACKING LISTنهايت دقت بعمل آيد  .لذا بروز هر گونه اشكال در ليسالتهاي مالذكور باله عهالده
شركت كننده مي باشد .

.7

در صورتي كه شركت كننده كسري در كاالي ارسالي خود مشاهده نمايد موظف است بالفاصله پس از تحويل بار میوارد مربوطیه را
كتباً با ذكر مورد به مدير نمايشگاه منعکس نمايد .

.8

حضور شركت كنندگان  48ساعت قبل از افتتاحيه در محل نمايشگاه ضروري مي باشد .

.9

تحويل كاالها در غرفه انجام مي شود و شركت كننده مكلف است نسبت به غرفه آرايي اقدام نمايد .
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