بسمه تعالی

شرایط و انواع بسته های خدمات غرفه های نمایشگاهی
دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوساالنه ارگونومی ایران
(شیراز  82 -تا  03مهر )59
به منظور فراهم نمودن بستری مناسب جهت ارتباط و تبادل تجربیات بین دانشگاه و صنعت و نیز
اطالع رسانی پیرامون دستاوردهای علمی و تحقیقاتی صنایع و شرکت های بزرگ در عرصه
سالمت نیروی کار و بویژه علم و فن آوری ارگونومی ،نمایشگاه بزرگ "دومین همایش بین المللی
ارگونومی ایران و دومین همایش دوساالنه ارگونومی ایران" در محیطی مناسب مهیا گردیده
است .هزینه ها و خدمات این نمایشگاه به شرح زیر می باشد.
الف :هزینه ها
هزینه واگذاری غرفه به میزان هر مترمربع  3/000/000ریال (قیمت پایه) و حداقل  21مترمربع می
باشد .در صورت نیاز متراژ غرفه درخواستی به ازای مضرب  21قابل افزایش است.
تاریخ اعتبار

قیمت

تا 59/6/32

قیمت پایه

تا59/7/29

 %29افزایش (نسبت به قیمت پایه)

تا59/7/19

 %19افزایش (نسبت به قیمت پایه)

ب :خدمات
خدمات ارائه شده از سوی همایش که در ازای پرداخت وجه هر  21مترمربع ارائه می گردد به شرح
زیر است:
 -2فضای فیزیکی غرفه به همراه سرمایش (درصورت نیاز) با تامین نور مناسب
 -1پوشش موکت کف غرفه ها
 1 -3عدد صندلی
 -4یک عدد میز
 -9روشنایی داخل غرفه ها و یک عدد پریز برق
 -6اسکان یک نفر در مهمانسرای اقامتی به مدت  3شب با صبحانه
 -7تامین نهار همایش  3روز برای یک نفر

 -8هزینه ثبت نام یک نفر در همایش
 -5هزینه ثبت نام یک نفر در یکی از کارگاههای همایش به انتخاب متقاضی
ج :سایر شرایط
 -2بعد از  59/7/19امکان اجاره غرفه وجود ندارد.
 -1استقرار غرفه ها از ساعت  8صبح روز  59/7/17وجود خواهد داشت و غرفه ها تا ساعت
 28روز  59/7/30باید تخلیه و تحویل گردد.
 -3امکان ارائه سایر خدمات همایش و یا تعداد زیادتر اقالم نمایشگاهی و امکانات اداری
داخل غرفه ها درصورت نیاز ،با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه ها وجود دارد.
د :نحوه درخواست
متقاضیان محترم می توانند از تارخ  59/9/20پس از اطالع از شرایط و انواع بسته های خدمات
غرفه های نمایشگاه از طریق تماس با دبیرخانه همایش نسبت به عقد قرارداد اجاره غرفه اقدام
نمایند.

