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 ) لرستان(های توزیع نیروی برقبیست و چهارمین کنفرانس شبکه ای محترم حاضر در نمایشگاه جانبیشرکت ه

 موضوع : اطالعات مربوط به نمایشگاه 

 با سالم و احترام؛
 های توزیع نیروی برقارمین کنفرانس شبکهبیست و چهدر نمایشگاه جانبی  ثبت نام آن شرکت محترم برای حضورنهایی شدن فرآیند با توجه به 

 رساند:برگزار خواهد شد، موارد زیر را باستحضار میدانشگاه لرستان محل در  خردادماه 10و  53روزهای که 

 برگزار خواهد شد.  آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه لرستاندر سالن  53/01/31مورخ  چهارشنبهروز  1:10افتتاحیه کنفرانس ساعت  .3

 خواهد بود.و پس از پایان مراسم افتتاحیه کنفرانس صبح  30:10ساعت کنفرانس ه نمایشگاه جانبی افتتاحی .5

 خواهد بود. 33:10الی صبح 3روز برگزاری ساعت  دو طیساعات برپایی نمایشگاه  .1

 31صبح لغایت  1ت از ساع 51/01/31 مورخ سه شنبهروز  هاورود تجهیزات و چیدمان غرفهجهت های نمایشگاهی زمان تحویل غرفه  .4
)بدیهی است امکان ورود تجهیزات  در زمان مذکور اقدام نمایند.ه خود فرغنسبت به چیدمان  محترم کنندگانست شرکتریخواهد بود و ضرو

 (.نخواهد بود میسر خرداد 53به محل نمایشگاه و چیدمان غرفه در روز 

 امی است. رعایت حجاب اسالمی برای غرفه داران و میهمانان محترم الز 

و باید ساخت و ساز غرفه خواهد بود و پیمانکاران میصبح  1ساعت  52/01/31 مورخ شنبههای خودساز روز تحویل فضا برای ساخت غرفه .2
  تکمیل نمایند. 51/01/31 سه شنبهروز  31را تا ساعت چیدمان آن 

 باید یک فقره چک های خودساز میدیکا الزامی است و غرفههای مرتبط با سنهای متقاضی ساخت و ساز غرفه، انجام هماهنگیبرای شرکت
 فضایعدم خسارت به و  55/01/31مورخ  چهارشنبهاتمام ساخت غرفه تا پایان وقت اداری روز میلیون ریال برای ضمانت  20به مبلغ 

 در وجه کنفرانس به سندیکا تحویل نمایند.  ،نمایشگاهی و همچنین دمونتاژ و تخلیه فضای رزرو شده در موعد مقرر

 خارج نمایند. دانشگاهبطور کامل دمونتاژ و از  13/01/31مورخ   جمعهروز آخر وقت های متقاضی ساخت و ساز مکلفند غرفه خود را تا شرکت 

مورخ  دوشنبه روز تجهیزات دربرای ارسال را ضروری است هماهنگی الزم نمایند هایی که تجهیزات سنگین به نمایشگاه حمل میشرکت .3
 .(بودنخواهد امکانپذیر حرکت جرثقیل و لیفتراک در محل برپایی نمایشگاه  دوشنبهبعمل آورند. )پس از روز  51/01/31

پذیر امکانپس از پایان مراسم اختتامیه  و 33از ساعت  10/01/31 پنج شنبهترخیص تجهیزات نمایشگاهی پس از پایان نمایشگاه در روز  .1
 خواهد بود. غرفه داران محترم بدیهی است پس از ساعت مذکور مسئولیت حفظ اموال داخل غرفه ها به عهده  ست.ا

 کنندگان تحویل خواهد شد. کارت غرفه داران نمایشگاهی روز قبل از افتتاحیه توسط نمایندگان سندیکا به شرکت .1

  قابل مشاهده است. www.ieis.irا به آدرس نقشه نهایی فضای نمایشگاهی و چیدمان غرفه ها در سایت سندیک .3

 سازمان مرکزی دانشگاه لرستان -جاده خرم آباد،  تهران 2آدرس دانشگاه لرستان: کیلومتر .30

 پیشاپیش از توجه و همکاری شرکت کنندگان محترم سپاسگزاریم.

 

 

 

 ستاد برگزاری نمایشگاه جانبی

 های توزیع نیروی برقالمللی شبکهمین کنفرانس بینبیست و چهار 
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