شرایط مشارکت در اسپانسری ( ظرفیت های تبلیغاتی ):

 -1انجام تمام مراحل پیش ثبت نام نمایشگاه ( درج اطالعات ،واریز مبلغ پیش ثبت نام و دریافت
اولویت)
 -2امتیاز اسپانسری به شرکت های که در نمایشگاه غرفه ای به آنها واگذار شده باشد تعلق می گیرد.
 -3هیچ شرکتی حق واگذاری امتیاز اسپانسری به شرکت دیگری را ندارد.
 -4ارسال درخواست تقاضای شرکت در اسپانسری و دریافت اسناد از ستاد اجرایی نمایشگاه.
 -5امتیاز اسپانسری فقط به یک شرکت واگذار خواهد شد.
 -6واگذاری غرفه در بهترین موقعیت سالن
 -7ارائه اساسنامه ،روزنامه رسمی ،آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (که بیش از دو سال از تاریخ آن
نگذشته باشد) ،شناسه ملی و کد اقتصادی برای شرکت های متقاضی الزامی است.
 -8ستاد اجرایی نمایشگاه با توجه به شرایط نمایشگاه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار
است.
 -9متقاضیانی مجاز به فعالیت در زمینه اسپانسری را دارند که با ستاد اجرایی نمایشگاه قرارداد فی
مابین منعقد نموده اند میسر می باشد.
 -11به مبلغ خالص قرارداد عوارض و مالیات ارزش افزوده نرخ اعالمی اداره امور مالیاتی کشور در سال
 1397اضافه می گردد که در صورت ارائه گواهینامه موقت مالیات بر ارزش افزوده معتبر
قابل پرداخت می باشد.
-11کلیه کسورات قانونی به عهده متقاضی اسپانسری می باشد.
 -21مدت قرارداد منعقده جهت واگذاری امتیاز اسپانسری نمایشگاه از زمان عقد قرارداد تا
یک ماه پس از اتمام زمان برگزاری نمایشگاه خواهد بود
-13در هنگام عقد قرارداد ،تضمین الزم جهت ضمانت پرداخت مبلغ قرارداد اخذ خواهد شد.
 -14درج لوگو شرکت متقاضیان اسپانسری در بخش سایر آیتم ها تبلیغاتی بصورت یک پک می باشد (
طبق جدول) اعالم نمایند.

ردیف

عنوان

1

پوستر نمایشگاه ( در کنار سایر حامیان نمایشگاه)

2

کارت دعوت بازدیدکنندگان( روی جلد قسمت پایین صفحه)

3

نایلکس نمایشگاه ( در پایین سمت متعلق به ستاد اجرایی)

4

بیلیردهای نمایشگاه در سطح شهر ( در پایین تبلیغات محیطی)

5

نقشه راهنمای سالن ( در پایین سمت متعلق به ستاد اجرایی)

6

کتاب ویژه نمایشگاه ( روی جلد کتاب)

7

تبلیغات تلویزیونی پخش مصاحبه از شبکه های تلویزیونی

8

اختصاص غرفه در مناسبترین جای سالن

توضیحات:
 تعداد درج لوگو به صورت محدود می باشد.

 درخواست شرکت هایی مورد تایید است که کلیه مراحل پیش ثبت نام را طی کرده
باشند.
 درج لوگو فقط برای شرکت هایی که در نمایشگاه غرفه داشته باشند میسر میباشد.
 درج لوگو بر روی تمام آیتم های مشخص شده.

 تبلیغات تلویزیونی پخش مصاحبه برنامه اختصاصی نمایشگاه  IPASدر سیما.

