پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی
ماشین آالت ،نهاده ها و آبیاری
 27تا  30فروردین ماه  – 1398شیراز
(ساعت بازدید  15/30 :تا )21/30
شرایط ثبت نام
ثبت نام و آپلود مدارک  10تا  20آذر ماه 97

مرحله اول :

فقط از طریق سایت www.agropars.com
تلفن071-32237852-54 :
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام


ثبت نام اینترنتی در سایت www.agropars.com



ارائه مدارک مستند درخصوص نوع فعالیت که شامل موارد :پروانه بهره برداری و یا مدارک ثبت شرکتهای بازرگانی و تجاری
از مراجع قانونی مرتبط ،داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی – بازرگانی ،معرفی نامه از اتحادیه های صنفی
مرتبط ،مدارک مستند پیرامون تاییدیه های محصوالت تولیدی یا وارداتی



مدارک می بایست در قالب فایل  jpgاسکن و بر روی سایت آپلود شود.
انتخاب غرفه

مرحله دوم :
-1

بخش کود و سم و بذر تاریخ  18دی ماه 97

 -2بخش آبیاری و آبرسانی تاریخ  16بهمن ماه 97
 -3بخش ماشین آالت تاریخ  24بهمن ماه 97


دریافت فرم مشارکت از سایت  www.agropars.comپس از انتخاب غرفه و ارسال آن برای تکمیل ثبت نام غرفه داران
الزامی میباشد در غیر اینصورت غرفه به متقاضی بعدی واگذار میگردد.



به درخواست شرکت هایی که پس از تاریخ های مقرر درخواست انتخاب غرفه دارند هیچگونه ترتیب اثری داده نمیشود و این
شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .



حداکثر زمان جهت واریز پیش پرداخت ( حداقل  60درصد) شرکت هایی که غرفه را انتخاب می کنند سه روز میباشد و پس
از این مدت شرکت نگاه سبز حق واگذاری غرفه به متقاضیان دیگر را خواهد داشت ( تسویه حساب نهایی تا تاریخ 20
اسفندماه .)1397



لطفا غرفه مورد نظر خود را با دقت انتخاب نمایید ،پس از انتخاب غرفه هیچگونه جا به جایی انجام نخواهد گرفت همچنین
پس از واریز وجه و در صورت انصراف شرکت از حضور در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نخواهد گردید.



تحویل غرفه پس از واریز وجه کامل و تسویه حساب قطعی صورت می پذیرد.

 حداکثر ارتفاع مجاز جهت غرفه سازی  2/5متر می باشد.
امکانات غرفه ها در نمایشگاه :

غرفه های سرپوشیده مجهز به اسپیس فریم ،روشنایی سالن ،خروجی برق ،دوعدد صندلی ،یک عدد میز و نوشته سردرب،
کتاب نمایشگاه


حداقل متراژ  24متر مربع و غرفه ها مضربی از  12می باشند.

1

