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محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران   

8th International 

 Elevators, Escalators, Elevating Conveyors & Accessories Exhibition 

Tehran, international permanent Fairground  

23-26 Jan - 2020 

ايرانامور نمایشگاهی اتاق تعاون   

(ستاد حراست)، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران ٢٧، جنب سالن تهران نمایشگاه بین المللی بزرگراه چمران، تهران،  

٠٢١ -٢٢٦٦٢٤٨٦-٧-٨و  ٠٢١ -٢٢٦٦٢٨٤٥-٦تلفن:  ٠٢١ -٢٢٦٦٢٨٤٧فکس:    

www.iranconfair.ir 

 Bتعرفه رسمی حضور در نمایشگاه هاي داخلی گرید 

 ي مندرج در جدول زیر به ریال است و بیانگر اجاره بهاي غرفه به ازاء هر مترمربع  در چهار روز برگزاري هاتمام هزینه

  نمایشگاه هستند.

  غرفه پس از اعالم جانمایی ها به ازاء متراژ واگذار شده و بر اساس سالنی که غرفه در آن جانمایی شده محاسبه اجاره بهاي

 شود و پیش فاکتور از طریق پنل کاربري در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.می

 درصد (دو برابر) تحت  100تا سقف  هاي بین المللی ج.ا.ا، مجري مجاز است تعرفه ها رابنا بر اعالم شرکت سهامی نمایشگاه

 عنوان غرفه ویژه افزایش دهد.

 9 .درصد ارزش افزوده در پیش فاکتور لحاظ خواهد شد 

 .در فضاي باز نمایشگاه (محوطه نمایشگاه) غرفه با تجهیزات ارائه نخواهد شد 

  کف، پیشانی نویسی (نام شرکتمنظور از تجهیزات استاندارد همان غرفه هاي پیش ساخته شامل پنل اطراف غرفه، موکت ،(

 مترمربع غرفه یک میز و دو صندلی) است. 12روشنایی، پریز برق، میز و صندلی (به ازاء هر 

 هایی است که مشارکت کننده در آن قصد غرفه سازي دارد و بنابراین هزینه ساخت و منظور از غرفه بدون تجهیزات، غرفه

ها نده است. (شرایط ساخت و ساز و اخذ مجوز غرفه سازي از طریق اطالعیهساز و اخذ مجوز غرفه بر عهده مشارکت کن

 شود.)اعالم می

  

 

  موقعیت سالن  گرید سالن
  هزینه به ازاء هر مترمربع غرفه

  با تجهیزات استاندارد  بدون تجهیزات

A  5,6,7,8-9,31A-B,35,38,44A-B 1،000،000 1،200،000  

B  38B,10-11,27,40,41 950،000 1،150،000  

C  12-13,14-15,25,26,38A 850،000 1،050،000  

D  1,2,18,19,20-21-22 800،000 1،000،000  

  -------  500،000  محوطه نمایشگاه  فضاي باز

  

  .در نمایشگاه محصوالت و خدمات خارجی را دارند هزینه اجاره بهاي شرکت کنندگانی که قصد توجه

 ریالی محاسبه و به یورو اخذ خواهد شد. -بر اساس تعرفه ارزي و طبق آیین نامه ارزيارائه دهند 


