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      1SEPTEMBER 2019                                                                                                                                                                         تاریخ اتمام ثبت غرفه

                                                                                                                                                                                                               ساعت های باز گشایی

 7صبح تا  8:30یشگاه ها نما                                              عصر                                                                                                                           7صبح تا  10روزانه 

 عصر 

                                                                                                                                                                                           شروع ساخت غرفه                                                                                                                                                                              برپایی و برچیدن نمایشگاه

 شب  10صبح تا  7روزانه از  2020فوریه  26از 

                                                                                                                                                                                                                   پایان ساخت غرفه

 10 ،2020مارچ  3                                                                                                                          صبح)ساخت(                                                10 ، 2020مارچ 3

 عصر )دکور

 برچیدن نمایشگاه 

 عصر 10تا  20206مارچ  8شروع 

 شب 10صبح تا  7 هر روز 2020مارچ  9از 

 انمام برچیدن نمایشگاه 

 شب 10،  2020مارچ  12

 مراجعه نمایید. berlin.com/contact-www.itbآن واقع در کشور خود تماس حاصل فرمایید.جهت اطالعات بیشتر به وب سایت ما  Gmbh messe Belin   برای سواالت  و کمک بیشتر لطفا با
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 خالصه 

 دیم که شما به ما بسیار خرسنITB برلین عالقه مند هستید 
 

  شدزیر بهره مند خواهید  مواردبه عنوان یک غرفه دار شما از: 
  نمایشگاه تجاری صنعت گردشگری جهان  برجسته ترینجذابیت شگرف 

  سال تجربه و تخصص در اجرای موفق نمایشگاه های تجاری  50بیش از 

  فراغت و  اوقات جهت ارائه ایده در زمینهیک موفقیت عالیMICE  و سفرهای تجاری 

  پرطرفدار صنعت توریسم در مجمع  مباحثدانش به روز درITB  برلین 

 365 بازار مجازیفضای  – حضور در فهرست غرفه داران مجازی روز 

  مکان چند منظوره تخصصی و حرفه ای برای برنامه های شما 

 بی و جذب سرمایه و در نهایت فرصت های مناسب و قابل توجه برای حمایت از بازاریا 

  های جهان کالنشهرترین و پرنشاط ترین یکی از مهیج شهر برلین 
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 september 1 2019 تاریخ اتمام ثبت نام 

 انتخاب فضای غرفه .4

                                                                                                                                                                                                                                +49 30 3038 2119فاکس 

 شرکت توسعه صنعت توریسم ایران و جهان 

 دار نام غرفه  

                                                                                                                                                               مطابق شرایط و ضوابط نمایشگاه ها تمایل داریم موارد زیر را سفارش دهیم:

       VATتمامی قیمت ها به استثنا مالیات قانونی 

                                                                                                                                                                                                                                    :غرفهمبلغ اجاره 

   متر مربع می باشد. 20کوچکترین سایز غرفه  15و  4و  9بند های در نظر گرفته می شود:  ITBشامل خدماتی می شود که بر طبق شرایط و ضوابط نمایشگاه  غرفهمبلغ اجاره 

                                                                                                                                                                                                          :غرفه مبلغ اجاره غرفه:سایز و شکل.1

 مراجعه نمایید. 22ساخت آن را شامل نمی شوند.برای ساخت غرفه لطفا به صفحه هزینه های اجاره غرفه فقط برای فضای غرفه هستند و 

 100 متراژهای تااضافه شارژ  جمع مبلغ پایه و اضافه شارژ اضافه شارژ هزینه پایه  شکل غرفه 

 متر مربع

 ________ ____________  یورو 201.00 غرفه ردیفی )یک طرف باز(

 متر مربع 100 یورو هر متر مربع 17/235 %17+ یورو 201.00 غرفه گوشه)دو طرف باز(

 متر مربع 100 یورو هر متر مربع 42/285 %42+ یورو 201.00 غرفه سه طرف باز 

 متر مربع 100 یورو هر متر مربع  67/335 %67+ یورو 201.00 غرفه چهار طرف باز 

 :یم تمایل به سفارش موارد زیر داربرطبق شرایط و ضوایط نمایشگاه ها 

 )لطفا مورد درخواستی را عالمت بزنید( :

 ○غرفه چهارطرف باز -                     ○ه سه طرف باز   غرف-                         ○غرفه گوشه  -                   ○غرفه ردیفی     -

 متر مربع       250          کل  متر         10     عمق   متر         25جلو  

سه چهار طرف باز و غرفه های یورو برای هر متر مربع و یک مبلغ اضافی بر مبنای شکل غرفه در نظر گرفته می شود این مبلغ اضافی برای غرفه های گوشه دو 201غرفه ها یک قیمت پایه دارند 

 باز یک مبلغ اضافی در نظر گرفته می شودمتر مربع هم باز  100طرفه باز می باشد برای غرفه های باالتر از 

                                         متر مربعغرفه های دو طبقه                                                       طبقه باال

ژانویه  15تا تاریخ  ع دریافت می گردد.این مبلغ برای زمانی است که مدارک کامل شده خود را به موقعبرای هر متر مرب   AUMAیورو بابت  60/0یورو و یک مبلغ  50هزینه هر متر مربع طبقه باال -

برای   AUMAو بابت یور 60/0برای هر متر مربع و یورو  160ژانویه دریافت شود هزینه طبقه باال  16 مراجعه کنید( اگر این مدرک بعد از تاریخ  4.2 ، بندارائه داده باشد.)به دستور العمل فنی 2020

 هر متر مربع دریافت میگردد.

  شرایط و ضوابط نمایشگاه مراجعه فرمایید( 4)لطفا به بند 

                                                                                                                                                                                                                                                             مصرف برق.2

 مراجعه نمایید.     BECO_Webshopل خدمات و هزینه می باشد باید بهکه شامشرایط و ضوابط  نمایشگاه مراجعه نمایید.برای استفاده از برق  4لطفا به بند -

                                                                                                                                                                                                                                                               آبمصرف .3

                                                                              مراجعه نمایید  BECO_Webshopشرایط و ضوابط  نمایشگاه مراجعه نمایید.برای استفاده از آب که شامل خدمات و هزینه می باشد باید به  4لطفا به بند  -

 :داران غرفه کارتهای عبور.4

                                                                                                                                                                                                                                                                       ، یک کارت اضافه میگردد. متر مربع 10هر افزایش به ازای  ،ربع سه کارت عبور الزم استمتر م 20تا 

                                                                                                                                                                                                                                          بسته رسانه.5

 مراجعه نمایید. 12و  11)اجباری،لطفا عالمت بگذارید(لطفا برای خدمات بسته ی رسانه به صفحه -

 یورو  620.00          غرفه دار اصلی بدون همراه                                     

 (rate  flatیورو ) 850.00ر اصلی با همراه                                                 غرفه دا

 و/یا شرکت های دیگر که نمایندگی می شوند

 .(مراجعه نمایید ITBشرایط و ضوابط نمایشگاه ها در  12لطفا به بند )برای هر متر مربع  :0.60 (AUAM)صنعت نمایشگاه های تجاری آلمان  هزینه ی سازمان.6

 . webshop/WWW.ITB_berlin.com موجود و در دسترس خواهد بود  2019برلین در پایان اکتبر ITB نمایشگاه  Webshopهمه ی خدمات در 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
http://www.itb_berlin.com/
http://www.itb_berlin.com/
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   VATفرم مالیات ارزش افزوده .5

 +49 30 3038 2119فاکس 

 سم ایران و جهان توری صنعت شرکت توسعه

  نام غرفه دار                                                                                                                                                                       
 شود الزم نیست که مشتریانمان ارزش محرض اگر شرایط خاصی مشمول ارزش افزوده مالیاتی می باشد. می گردد معموال کاال ها و خدماتی که در آلمان توسط یک واحد تجاری عرضه

،لطفا فرم زیر را کامل شوند  VATدر به صدور صورتحسابهای بدون ارزش افزوده مالیاتی او زیر مجموعه هایش ق  Messe berlin GmbHرا متحمل شوند برای اینکه شرکت افزوده 

 د.نمایی

Iran and world tourism development corporation                                     Governmental holding 

Company(recplent of service)                                                                                          legal form                         

No10,seventh alley,peyvand av,nezami ganjavi av,tavanir av,vali-asr St 

Street number                                                                                              

1434853461                            tehran                  iran                         

 Post code                              city                      country             

 

 

 (خدمات پذیرنده)کنید استفاده ، غرفه ثبت بخش در مذکور جزئیات از لطفا     

 بگذارید Xلطفا باکس مورد نظر را عالمت 

  مقر تجارت خارج از اتحادیه اروپا -                                                                            مقرتجارت در اتحدیه اروپا-

                                                                واجد شرایط ، به عنوان یک کار آفرین این شرکت با نام و نشانی که باال ذکر شده                                                            ادیه اروپا تاسیس شده شرکتی که در اتح

 دارهو در اخارج از اتحادیه اروپا می باشد 

 .مالیات ثبت شده است                                                              برارزش افزوده می باشد.پرداخت مالیات 

 قانون مالیات برارزش افزوده آلمان   2)بخش 

 مالیات برارزش افزوده( ECدستور العمل ها  9و ماده 

 Messe Berlin GmbHبرای هرگونه خدماتی که توسط -                                                     هذکر شد این شرکت با نام و نشانی که در باال-

 و زیر مجموعه هایش عرضه می شود لطفا به مجوز مالیاتی                                                   برای هرگونه  .در اداره امور مالیات ثبت شده است

 ما مراجعه فرمایید)گواهی تجارت و ثبت تجارت( ترجمه غیر                                    و زیرمجموعه هایش   Messe Berlinائه شده توسط خدمات ار

 رسمی انگلیسی                                  که پایین ذکر می شود استفاده خواهد شد.  VATاز شماره شناسایی 

  شماره شناساییVAT                                                                        معتبر 

 زیرمجموعه                    و Messe Berlinلطفا توجه داشته باشید که شرکت -                        VIESکه از طریق  VATلطفا توجه ئداشته باشید کهما شماره شناسایی 

 شناسهات مالیات بر ارزش افزوده( که توسط مراجع                             هایش این حق را دارند که اگر مدارک ارائه شده در ارتباط با )سیستم تبادل اطالع

 ائه شده در ارتباط با شناسههایش این حق را دارند که اگر مدارک ار                                 اروپایی ارائه می شود را تایید می کنیم.در صورت عدم تطابق 

 مشتری کافی نباشد آنها را نپذیرند یمالیات بین مدارک ارائه شده توسط شما و پایگاه داده ها،شناسه مالیاتی نامعتبر تلقی خواهد شد.. 

شماره شناسایی مالیات بر ارزش افزوده و تایید اقامت مالیاتی برای هر خدماتی که تحت ما تایید میکنیم همه خدماتی که تحت این توافقنامه سفارش و عرضه می شودبرای اهداف تجاری استفاده می شود . -

و زیر  Messe Berlin GmbHو زیر مجموعه هایش استفاده خواهد شد ما هر گونه تغییر در ارتباط با این موضوع را به شرکت   Messe Berlin GmbHاین توافق درخواست شود توسط شرکت 

 ع خواهیم داد.مجموعه هایش اطال

ما میدانیم که اگر ما یک ارسال گردد.  Messe Berlin GmbH,Abt,bilanzierung & steuern , DE-14055 berlinبه آدرس  منتفی شود و متن لغو آن کتبا_این اعالم توافق میتواند در هر زمانی 

و زیر مجموعه هایش موظف خواهند بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده آلمان عالوه بر مبلغ  Messe Berlin GmbHشرکت(  تاییدمدارک ارائه شده کافی نبشد )عدم  و یاشرکت ثبت شده نباشیم 

 .دریافت نمایدخالص توافق شده مالیات بر ارزش افزوده آلمان را نیز 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
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 مکان وتاریخ  Tehran 10jan2020                                                     مهر شرکت  و امضای قانونی                                                    و امضا مهر

 

  2019سپتامبر  1اتمام ثبت نام تاریخ 

 پرسنل غرفه .6

 +49 30 3038 2119فکس:

 شرکت توسعه صنعت توریسم ایران  و جهان 

  نام غرفه 

 

 

 

-ITB برای خود همچنین ما این حق را جریمه خواهند شد.ن می یابد غرفه دارانی که قبل از این زمان غرفه هایشان را تخلیه کنند یا برچینند مشمول عصر پایا 6مارس ساعت  8در یکشنبه  2020برلین

 محفوظ داریم که از حضور آنها به عنوان غرفه دار در نمایشگاه سال آینده جلوگیری نمائیم. 

 این هزینه ها مطابق لیست زیر مقرر می شود.  Messe Berlinبرای نمایشگاه های تجاری و نمایشگاه های برگزاره شده توسط از شرایط و ضوابط عمومی تجارت  16.4علیرغم -

 

1,000.00  EUR    2m Up to   20 

EUR  2,500.00   2m 100    -21 

EUR 5,000.00  2m 500     -101 

EUR 7,500.00  2m 1,000  -501 

00.00EUR 10,0  2m Over  1,001 

به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از روند ثبت توسط پرسنل مجرب و با تجربه اداره خواهد شد.قانون پرسنل غرفه  2020مارس  8بعدازظهر یکشنبه  6اطمینان می دهیم که غرفه ما تا ساعت  بدین وسیله-

 باال در صورت حساب لحاظ خواهد شد.این قانون مبلغ مرتبط ذکر شده در  یصان در اجراهرگونه نقدر صورت وجود است. جرا االقانونی غرفه می باشد و از نظر قانونی الزم 

   ئاتاستثنا-

 تعطیل می شوند. 2020مارس  7 شنبهعصر روز  6در ساعت  6,1 -7,1-8,1-9-10,1-11,1-5,3-5,1برخالف این آئین نامه سالن های 

 بعدازظهر یکشنبه  6ه می باشد بعد از ساعت برچیدن غرفه فقط بعد از ساعت رسمی بازگشایی کل نمایشگا

 - حفاظت از اطالعات و داده ها،شرایط مشارکت با ثبت غرفه ها قوانین رسمیITB   برلین، شرایط و ضوابط عمومی تجارت در نمایشگاه ها و نمایشگاه های تجاریMesse Berlin   و

 برلین آلمان می باشد(، ناپذیر از قرارداد می پذیریم)مکان اجرا و دادگاه فکیک به عنوان بخشی ت  Berlin EXPOCENTER را دستور العمل های فنی

در قسمت دانلود وب سایت    Expo centercityو دستورالعمل های فنی   Messe Berlin GmbHشرایط و ضوابط نمایشگاه ها و نمایشگاه های تجاری  ،2020برلین  ITBضوابط مشارکت در 

 lin.com /extrapages/downloadcenterber-https://www.messe  قابل دسترسی هستند و یا میتوان از.berlin.de-ITB@messe .درخواست شود 

می باشد توجه داشته ایم.محل اجرا و دادگاه صالحه برلین  Messe Berlin آئین نامه حفاظت از اطالعات عمومی اتحادیه اروپا که برای غرفه داران و حفظ حریم خصوصی ه اطالعاتی که بر مبنایما ب-

 .میباشد  آلمان

 خمکان و تاری tehran10jan2020           مهر شرکت و امضای قانونی                                                                         

 

 

 

 

 

 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
mailto:ITB@messe-berlin.de
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  اطالعات خصوصی حفظ حریمخط مشی .7

 +49 30 3038 2119فکس:

 شرکت توسعه صنعت توریسم ایران  و جهان 

 نام غرفه دار 

 موافقت با ارسال اطالعات شخصی به شرکتهای همکار جهت تبلیغات و اهداف بازاریابی

رضایت شما در خصوص دادن اطالعات تماس شما به همکاران ما نیاز  ،فظ اطالعات شما در جهت حخوشحال خواهند بود . شرکتهای همکار ما از حضورتان و حمایت از شما در نمایشگاه تجاری -

 ید.لطفا به اطالعات مندرج در بخش ثبت شده حفاظت از اطالعات غرفه داران توجه نمائ ،خواهد بود رضایت شما کامال اختیاری می باشد و در هر زمانی می تواند منتفی گردد

 

در اختیار کت میباشد و در ثبت غرفه ذکر گردیده شماره فکس و آدرس شر ،نام،شماره تماس،آدرس ایمیلرا که شامل: اطالعات تماس من   Messe Berlin GmbHمن اعالم موافقت می نمایم که -

بانی من در نمایشگاه ارائه دهند.ارائه کنندگان این خدمات در در جهت آمادگی و پشتی  Quickfinderیا ً  ITBافراد ثالث قرار داده تا آنکه آنها بتوانند خدماتشان را از قبیل خدمات تدارکات،و اپلیکیشن 

به علت تغییر یا توسعه پیشنهادات خدماتی،ارائه کنندگان خدمات  .agility logistics GmbH,schenker Deutschland GmbH cleverdis sarl and  eyeled GmbHحال حاضر عبارتند از 

یک ایمیل به  .من می توانم این توافق نامه را در هر زمانی برای آینده منتفی نمایم  .پردازش خواهند کرد در اتحادیه اروپا منحصرا شما کار ما اطالعات د.شرکت های همندیگری ممکن است اضافه شو

berlin.de-datenschutz@messe .کفایت خواهد کرد 

 

                                                                                                               Tehran 10jan2020 

 مکان و تاریخ       مهر شرکت و امضای قانونی                                                                          

 

  2019دسامبر  1تمام ثبت نام برای شرکت کنندگان همراه تاریخ ا

 عرضه کنندگان همراه .8

 +49 30 3038 2119فکس:

 

 نام غرفه دار اصلی                                                                      سالن 

 ده تمابل دارد که به عنوان عرضه کننده همراه در غرفه ها با استفاده از پرسنل خودش اقالم خود را به ما بدین وسیله متقاضی حضور شرکت مذکور در فرم زیر هستیم.شرکت مشخص ش

 .نمایش بگذارند

                                                                                                                                                                                قابل توجه شما

 شما:لطفا توجه داشته باشید که ما نیاز داریم بدانیم که آیا شرکت مورد نظر 

  شخصا درITB  /یک عرضه کننده همراه است( حضور داردCE) 

 یا

 شرکتهای اضافه دیگری که نمایندگی می شو( د نتوسط شرکت شما نمایندگی می شودACR ) 

همچنین شما می توانید اطالعات مورد نیاز درباره عرضه کنندگان همراه خود یا شرکت های دیگری که به  بفرستید. berlin.com-mitaussteller@messe-ITB زیر را پر کرده و به آدرس لطفا فرم-

همراه را تضمین نمائیم لطفا اطالعات مربوط به عرضه کننده برلین  ITBبه جهت آنکه ما قادر باشیم کلیه خدمات  .عنوان مثال:در قالب یک فایل اکسل بفرستید  صورت دیجیتال نمایندگی می شوند را به

                                                                 .به ما ارسال کنید 2019سامبر میباشد را تا یکم د یشاننام و آدرس ایمیل شخص پاسخگو خود را که شامل

                                                                                                                                                                                                                                  نام شرکت

 

 خیابان

 

 کد پستی، شهر ، کشور

 

 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
mailto:datenschutz@messe-berlin.de
mailto:ITB-mitaussteller@messe-berlin.com
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 ایمیل

 

 ○  خانم                ○نام شخص پاسخگو   آقا   

 

 

اطالع رسانی کنید.قوانین و ضوابط کلی تجارت برای نمایشگاه ها و  ITBدر مورد شرایط و ضوابط  (ARC)همراه خود و شرکتهای دیگری که شما آنها را نمایندگی می کنید لطفا به عرضه کنندگان -

را  ما خط مشیبرای غرفه داران می باشد و  (GDPR)عمومی حفظ داده ها د و اطالعات مربوط به حفظ داده ها که طبق مقرارت نبرگزار می شو Messe Berlin GmbH نمایشگاه های تجاری که توسط

 .مطلب زیر به ما ارائه دهیداجازه دارید لطفا اعالمیه توافق را به نام عرضه کننده همراه خود طبق به آن ها نشان دهید اگر شما  berlin.de-www.messe.برای حفظ حریم خصوصی بر روی وب سایت 

لث اطالعات تماس من شامل نام،شماره تماس،آدرس ایمیل و شماره فکس و آدرس شرکت که من در ثبت غرفه اعالم نموده ام را در اختیار افراد ثا  messe berlin GmbHمن اعالم موافقت می نمایم که -

 حال در جهت آمادگی،مشارکتی و پشتیبانی من در نمایشگاه ارائه دهند.ارائه کنندگان این خدمات در  quick finderیا  ITBدمات تدارکات و اپلیکیشن قرار داده تا آنکه آن ها بتوانند خدماتشان را از قبیل خ

پیشنهادات خدماتی،ارائه کنندگان خدماتی دیگری  به علت تغییر یا توسعه   Agil-ity logistics GmbH,schenker Deutschland GmbH cleverdis sarl and eyeled GmbHحاضر عبارتند از   

و یک ایمیل به نمایم  منتفی .من می توانم این توافق را در هر زمانی برای آیندهکردخواهند پردازش منحصرا در اتحادیه اروپا را  شما اطالعات. شرکت های همکار ما دنممکن است اضافه شو

 berlin.de-datenschutz@messeکفایت خواهد کرد. 

 

     

 

          

                                                                                                                                                                                                                              

. بسته رسانهITB 9 برلین  

 Messe Berlin GmbH - حضور در بازار  ارتقامی دهد که در جهت بهینه سازی مشارکت در نمایشگاه و  ارائهبازاریابی را به غرفه داران استفاده از بسته ی رسانه ای مجموعه ای از ابزار های  با

 طراحی شده اند.

 .در نظر گرفته می شود غرفهغرفه دار فقط یکبار ملزم به پرداخت هزینه این بسته می باشد و صورتحساب آن به عنوان بخشی از هزینه اجاره -

ثبت می شود.در  ITBبرلین و اپلیکیشن  ITBایمیل و شماره غرفه و سالن به صورت خودکار در بخش بازار مجازی -آدرسنام غرفه دار اصلی اطالعات مربوط به عرضه کننده همراه از جمله  پس از ثبت-

ازار مجازی برلین لیست در بخش ب( شماره سالن و غرفه -ایمیل-مشخصات پایه خود )آدرسبواسطه   (ACR=)یورو خواهد بود.شرکتهای دیگر که نمایندگی می شوند 850قیمت بسته رسانه  این صورت

 خواهند شد.

 قیمت:

 یورو 000/620                                                                                  :غرفه دار اصلی بدون عرضه کننده همراه 

 یورو 000/850قیمت ثابت   :         ندگان همراه و یا شرکت های دیگر که نمایندگی می شوندغرفه داراصلی همراه با عرضه کن 

 نمی شوند. VATقیمت ها شامل مالیات ارزش افزوده 

                                                                                                                                                        بر ابزارهای بازاریابی بسته رسانه  یمرور

 خدمات عرضه کننده همراه                                   خدمات غرفه دار اصلی                       

 برلین ITB بازار مجازی و اپلیکیشن○ برلین ITB بازار مجازی و اپلیکیشن○

 شهر،آدرس،سالن و شماره غرفه(پایه )نام شرکت،کد کشور،کد پستی،  مشخصات○ شهر،آدرس،سالن و شماره غرفه(رکت،کد کشور،کد پستی، پایه )نام ش مشخصات○

 آدرس ایمیل○ آدرس ایمیل ○

 لگو شرکت○ تلفن و فکس○

 دسترسی به یک دسته از مخصوالت فهرست شب○ کاراکتر نباشد( 4000پروفایل  شرکت )بیشتر از ○

 عکس و جزییات تماس شخص پاسگو○ گو شرکتل○

 وب سایت شرکت○

 لینک ویدیئو○

 دسته از محصوالت فهرست شعب  5دسترسی به ○

 عکس و جزئیات شخص پاسخگو○

محصول به همراه توضیحات و تصاویر به عالوه لینک به پیشنهادات در وب سایت  4رائه حداکثر ا○

 ویر برای هر پیشنهاد(تص 1کاراکتر و  4000شرکت )حداکثر 

                                                                                                                                                                            لطفا فقط یک شماره شعبه را ذکر کنید                             

 ما بفرستید.  ITB-mitaussteller@messe-berlin.deبه ایمیل  www.itb.berlin.com اگر تعداد عرضه کنندگان همراه بیش از دوتا می باشد لطفا لیست آن هارا در یک جدول اکسل

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
http://www.messe-berlin.de/
http://www.messe-berlin.de/
mailto:datenschutz@messe-berlin.de
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 لینک به رسانه های اجتماعی )به عنوان مثال فیس بوک و توئیتر و غیره(○

 شهر،آدرس،سالن و شماره غرفه(پایه )نام شرکت،کد کشور،کد پستی،  مشخصات○

 

ITB Qulckfinder 

 (65 حداکثرنام شرکت )کارکتر 
 شماره سالن و غرفه 

ITB Quickfinder 

 (65 حداکثرنام شرکت )کارکتر 
 شماره سالن و غرفه 

 

 : ITBاپلیکیشن -

ان و غرفه داران را حمایت می کند که بازدیدهایشان را در بازدیدکنندگ ، برلین ITBادغام خواهد شد.اپلیکیشن  ITBاطالعات شرکت شما در اپلیکیشن رسمی برلین ،  ITBبا ثبت پروفایلتان در بازار مجازی 

مچنین برنامه تعاملی نمایشگاه می از آن بطور موثری مدیریت کنند.این اپلیکیشن حاوی اطالعات مرتبط از قبیل لیست کامل غرفه داران ،برنامه های گردهمایی و رویدادها و ه برلین یا قبل ITBنمایشگاه 

 ی باشد.به صورت رایگان در دسترس م Iosباشد. اپلیکیشن مذکور به زبانهای آلمانی و انگلیسی برای گوشی اندروید و 

 

 

 

 

 

 

ITB به بهترین شکل ممکن به گروه های مورد هدف خود دستیابی پیدا کنند.از تمام امکانات بازاریابی  داران خود ارائه می دهد تا آنها برلین تنوع زیادی از آیتم های بازاریابی را به منظور حمایت از غرفه

 یت بخش ترین و کارآمد ترین نتیجه برای مشارکت در نمایشگاه های تجاری خود دست پیدا کنید.که در اختیار شما قرار می گیرد استفاده کنید و به رضا

 مراجعه نمائید. berlin.de/sponsoring-www.itb برای کسب اطالعات بیشتر در مورد فرصت های بازاریابی لطفا به سایت 

 مجازی زاربا زمان مدت

 .مشخصات ثبت خود را به روز کنید  هر چقدر تمایل دارید در این مدت می توانیدقابل استفاده می باشد. معتبر و  2021ژانویه  14تا  2020ژانویه  15خدمات بسته رسانه ای از 

 

 

 

 

 خدمات اضافی)با هزینه ها(

 محل بازار مجازی 
 امکان تبلیغات آنالین 
  برای غرفه داران امکانات بهبود 
 محصوالت اضافی  ورود 

شما می تواند در این سایت  ،غرفه دار ثبت شده تغییرات و تنظیمات مشخصات
www.itb.berlin.com/exhibitorsearch .به روز رسانی شود 

 ورود شما در مکان بازار مجازی می باشد. بخش این تغییرات و تنظیمات منحصرا مرتبط با
 

 تماس
 مکان تیم ادیت بازار مجازی 

Mo-fr.CET9_18 
30 3038 2180 Tel:+49 

Fax:+49 30 3038 2172 
Email:editorial@virtualmarket.itb-berlin.de 

 
 
 
 
 
 

ITB Quickfinder  

  تبلیغات 
  لگوتبلیغات بنر و 
  های الیت کردن نام غرفه 

 تماس

Cleverdis 
ITB Berlin newsw team  

 442 7746 09 Tel:+33 
Email:jeanfrancois.pieri@itb-news.com 

ITB App 
 ه قابل رزرو میباشند دیگری کآیتم های 

 قابل دسترسی خواهند بود. 2019اطالعات بیشتر در سپتامبر 

  berlin.com/sponsoring-www.itb 

 تماس 

ITB team 
Deborah rothe  

3038 2144 Tel:+49 
Email:Deborah.rothe@messe-berlin.de  

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
http://www.itb-berlin.de/sponsoring
http://www.itb-berlin.de/sponsoring
http://www.itb.berlin.com/exhibitorsearch
tel:+49
tel:+33
http://www.itb-berlin.com/sponsoring
http://www.itb-berlin.com/sponsoring
tel:+49
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 ی غرفه داران برا (GDPR)اطالعات براساس قوانین حفاظت از اطالعات عمومی اتحادیه اروپا .10

Messe Berlin GmbH   تنظیم کرده ایم که شما می توانید در سایت شما در                  در جهت محافظت از اطالعات شخصی را اصول کلی خود مااطالعات قائل است. حفظاهمیت زیادی برای

 berlin.de-www.messe  رائه داده اید،تنها در جهت اهدافی که در بیانیه حفظ حریم خصوصی اطالعات شما می باشد استفاده می گردد که اطالعات شخصی شما که هنگام ثبت غرفه به ما .ابیابید 

 تکمیل می کند.  berlin.de-www.messe را در ارتباط با حفظ اطالعات در وب سایت  مشی ماخط 

 ما اصول زیر را اتخاذ کرده ایم: 

                                                                                                                                      .نام کنترل کننده                                                                                                             1

Messe Berlin GmbH   ذخیره و پردازش اطالعات می باشد .اگر شما هرگونه سوال  و پیشنهاد و یا نظراتی درباره موضوع حفاظت از اطالعات دارید یک ایمیل ناظر و مسئول تامین خدمات در جهت

 بفرستید. Messe Berlin GmbHبه نماینده حفاظت اطالعات 

 تیم مدیریت:1.1

DR.christianGoke(chairman),dirk                                                                                                                                                                                                                   

Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                    آدرس کنترل کننده:                                                                                                            1.2 

Messe Berlin GmbH                                                                                                                                                                                                   

Messedamm 22                                                                                                                                                                                                                         

14055 berlin                                                                                                                                                                                                            

GERMANY                                                                                                                                                                                                                   

 berlin.de-centeral@messe                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                    آدرس کارمند حفاظت اطالعات ما                                                                                             1.3

date protection officer                                                                                                                                                                                                   

Messe Berlin GmbH                                                                                                                                                                                                   

Messedamm 22                                                                                                                                                                                                                                       

14055 berlin                                                                                                                                                                                                            

GERMANY                                                                                                                                                                                                                                    

 berlin.de-chutz@messedatens   

                                                                                                                                   .دسته بندی اطالعات شخصی                                                                                                      2

نام شما به  هرستان،کشور(زیر در ثبت غرفه جمع آوری می شود:نام شرکت برگزار کننده که شما نمایندگی می کنید.)شرکت شما(.آدرس آن )خیابان،پالک،کد پستی،شهر و شدسته بندی های اطالعات 

ه تلفن،نمابر،آدرس ایمیل(سایر اطالعات شرکت از قبیل نمایندگان قانونی و اطالعات صدور صورت شرکتی که نمایندگی آن را به عهده دارید و اطالعات تماس شما )شمارعنوان شخص پاسخگو برای 

                                                                                                                                                                                                                                                        حساب آن.

 اهداف مبانی قانونی :.3

 تحقق قرارداد 3.1

 sentence lit.b GDPR stArt 6(1) 1.( ضوعقانون برای این موپردازش می کنیم مبنای   erlin GmbHMesse B ما اطالعات شخصی شما را در جهت ایجاد و انجام روابط قراردادی شرکت شما با 

 .می باشد

                                                                                                                                                                                                      شرکت هایی که خارج از آلمان هستنپشتیبانی از 3.2

که مسئول کمک به شرکت شما می باشد در اختیارش قرار می دهیم دن حمایت از نماینده خود در کشورتان را برای بهینه کراز آلمان می باشد، ما اطالعاتتان اگر شرکت غرفه دار با دفاتر ثبت شده خارج 

و همچنین کمک به امور ویزا و به :در مورد ساخت غرفه و ارتقا حضورتان .به عنوان مثالرسانندنمایشگاه های تجاری یاری  در مورد مشارکتتان درنه سوالی در ارتباط با هرگوبتوانند شما را که آنها 

https://www.messe-حمایت می کند.می توانید نماینده خارجی مسئول شرکت خود را در سایت  زیر  از شما طور کلی از شما در طول برگزاری نمایشگاه

 berlin.de/en/company/messeberlinworldwide/index.jsp.پیدا نمائید 

لطفا به رای غرفه داران انجام می دهیم.ویژگی های بومی مکان تجاری شما بهترین حمایت ممکن را ب منتقل می شود  با توجه به  sentence lit.f GDPR st.6 (1) 1art  اطالعات تماس بر مبنای قانونی

 حق اعتراضی که شما در ارتباط با این موضوع دارید توجه کنید)در زیر حقوق خود را ببینید(

                                                                                                                                                                                                        شرکتهای گروهی ، تبلیغاتی و اطالعاتی  تماس در جهت اهداف 3.3

ط در مدت نمایشگاه تجاری و اطالع رسانی در مورد بازگشایی و رویدادهای بعدی نمایشگاههای تجاری که از اطالعات شخصیتان برای ارتباط با شما و ارائه اطالعات مرتب عالوه بر این ممکن است

نی برای این مبنای قانو. در آلمان و خارج از کشور آلمان برگزار میشود استفاده کنیم . برای این منظور ممکن است اطالعات شما را به شرکتهای همگروه خود بدهیم    Messe Berlin GmbHتوسط  

خود را از مشتریانمان قبل و در حین و بعد از نمایشگاه ارائه دهیم .لطفا به حق اعتراض خود در  حمایتکه  استمیباشد.مبنای قانونی و مشروع ما بر این  sentence lit.f GDPR start.6 (1) 1موضوع  

 )حقوق خود را در زیر ببینید(این زمینه توجه کنید.

                                                                                                                                                                                                                                  نمایشگاه با همراهدیگرخدمات  د جهتارائه پیشنها3.4

برای این منظور . در جهت ارائه پیشنهاد هایی برای خدمات مرتبط با نمایشگاه های تجاری مانند خدمات ساخت غرفه،پذیرایی،خدمات مهماندار استفاده کنیم ما همچنین می توانیم از اطالعات شخصی شما 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
http://www.messe-berlin.de/
http://www.messe-berlin.de/
http://www.messe-berlin.de/
mailto:centeral@messe-berlin.de
mailto:datenschutz@messe-berlin.de
https://www.messe-berlin.de/en/company/messeberlinworldwide/index.jsp
https://www.messe-berlin.de/en/company/messeberlinworldwide/index.jsp
https://www.messe-berlin.de/en/company/messeberlinworldwide/index.jsp
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مبنای قانونی برای   (MB capital services GmbH,capital catering GmbH,facility GmbH,CSG-team GmbH)خود قرار می دهیم  همگروه شما را در اختیار سایر شرکت هایاطالعات ما 

تصویر کلی  قایارتاز یک منبع واحد برای  را جامعهمه جانبه و که خدمات و پشتیبانی  نهادینه شده استاین  ما در بنای قانونی و مشروعمیباشد. مsentence lit.f GDPR start.6 (1) 1     این موضوع 

 لطفا به حق اعتراضی که شما در ارتباط با این موضوع دارید توجه کنید)در زیر حقوق خود را ببینید(تامین کنیم. ،تضمین کیفیت جهتو به  مایشگاه های تجاری و رویدادهان

 

 

                                                                                                                                                        انتقال اطالعات شخصی شما به گروه های دیگر3.5

بلیغاتی و ارائه خدماتی دیگر عات ته اید ما اطالعات شمارا در اختیار گروه های دیگری که نامشان در رضایت نامه شما ذکر شده در جهت فرستادن اطالتا آنجا که شما رضایت صریح خود را اعالم کرد 

 مطالب)طبق را دارید  می باشد لطفا توجه کنید شما حق اعتراض به این موضوع sentence lit.f GDPR start.6 (1) 1 برای این موضوعمیدهیم مبنای قانونی  قراردر نمایشگاه ط با حضورتان در ارتبا

 ذکر شده در باال(

 ستفاده از بسته رسانه3.6

                                                                                                                                                                                  خدمات استاندارد 3.6.1

ارائه خدمات ذکر  شده در آن ما اطالعات شما را در اختیار عرضه کنندگان خدمات که با آن ها قرارداد های اطالعاتی داریم قرار  بسته ی اجرائی در قرارداد شامل یک بسته ی رسانه ای می باشد برای 

کاتولوگ به صورت آنالین در شبکه مجازی و در  گنجانده شده است دربسته ی رسانه ای در اطالعات تکمیلی که خودتان ارائه می دهید تا آنجا که  .تا انکه آن ها بتوانند با شما تماس بگیرندمی دهیم 

زی و اپلیکیشن مربوط در شرکت شما حضور روز افزونتان در بازار ارائه خواهد شد.اطالعات شخصی شما در فضای مجاو افزایش مشارکت تجاری  ینه سازی مربوطه به منظور به اپلیکیشن نمایشگاه

پردازش خواهد شد. مبنای قانونی برای این  Messe Berlin GmbH که جداگانه از طرف شما جمع آوری شده به جهت ایفای روابط قراردادی شما با یقابل تغییر و حذف خواهد بود.اطالعاتهر زمان 

  میباشد GDPR   sentence lit.b stArt.6 (1) 1موضوع

                                                                                                                      خدمات ویژه                                                                3.6.2

خودمان یا از طریق دیگر عرضه کنندگان خدمات  ما این خدمات اضافه را یا .شما می توانید خدمات ویژه ای برای چاپ کاتالوگ،اپلیکیشن و کاتالوگ های آنالین سفارش دهید، عالوه بر خدمات استاندارد 

یا ارائه دهندگان خدماتی ما خدمات خود را برای چاپ کاتالوگ و اپلیکیشن به ارائه می دهیم . حالت دوم ، ما به قرارداد توافقی مربوط به پردازش اطالعات ورود میکنیم ، که از جانب ما فعالیت می کنند 

 .باشدمی sentence lit.a GDPR stArt.6 (1) 1 (ل می کنیم. مبنای قانونی برای این موضوعارسا برای آنها شما صریححالت ما اطالعات شما را فقط در صورت رضایت  نام خود عرضه می کنند.در این

 شما حق اعتراض به این موضوع را دارید )طبق مطالب ذکر شده در باال( لطفا توجه داشته باشید

                                                                                                                                                                                           تحقیقات بازار 3.7

قانونی  مبنایمی باشد. sentence lit.f GDPR start.6 (1) 1اطالعات بر مبنای قانونی  پردازشفاده می کنیم.این فرآیند داده اید برای اطالعات آماری است 2ما همچنین از اطالعاتی که شما در بند  .13.7

Messe Berlin   طبق مطالب را دارید ین موضوعحق اعتراض به ا لطفا توجه داشته باشین شمابازاری که به آن خدمات می دهد را دائما تحلیل کند اتش، پیشنهادسطح ارتقاء به جهت در این است که(.

 ذکر شده در باال(

تا ما بتوانیم دائما محصوالت و خدمات ما را ارتقاء داده  به این دلیل کهما به طور مرتب از بازدید کنندگان خود دعوت می کنیم که در نظر سنجی های آنالین داوطلبانه و ناشناس شرکت کنند 3.7.2

برای این   Messe Berlinبرای تماس با شما استفاده می نماییم.مبنای حقوقی  ،ا در ثبت نام غرفه ارائه می دهیدنیازشان تطبیق دهیم.در نتیجه ما از اطالعاتی که شمبا موارد محصوالت و خدماتمان را 

 دارید.)طبق مطالب ذکر شده در باال( باشین شما حق اعتراض به این موضوع را لطفا توجه داشته sentence lit.f GDPR start.6 (1) 1 با کیفیت تحقیقات مرتبط با بازار است  و دقیق موضوع انجام

با شما تماس می گیرد.این شرکت اطالعات شما را بر مبنای توافق انجام شده مورد   Messe berlinیک شرکت خدماتی برای انجام نظرسنجی های آنالین ماموریت یافته و به نمایندگی از  3.7.3

 قرار می دهد. بررسی و استفاده

 دیگری که در ارتباط با سفارشات انجام می شود پردازشهای 3.8

عنوان مثال ایمیل کردن مدارک به آنها.این فرآیند ما به منظور انجام روال مربوط به ثبت نام غرفه شما به دالیل سازمانی از ارائه کنندگان خدمات دیگری خارج از مجموعه کمک میگیریم به 3.8.1

 منعقد شده انجام می پذیرد.  Messe Berlinاطالعات که با  پردازشقرار داد مرتبط با استفاده و  بر مبنای

از  از عرضه کنندگان خدماتی دیگری خارجمنظور ارائه اطالعات فعلی در مورد آخرین تحوالت و پیشرفت هایمان در صنایع مربوط به رویدادها ) به عنوان مثال کاتالوگ و وبسایت(ما به 3.8.2

 sentence  start.6 (1) 1انونی برای این موضوعمجموعه درخواست می نماییم که با شما در رابطه با نوآوری های شرکت شما تماس بگیرند و آنها را در رسانه های مختلف قرار دهند.مبنای ق

lit.f GDPR .می باشد.بررسی این اطالعات بر مبنای قرار داد مرتبط خواهد بود 

ضافه به صورت آنالین پیگیری پیشنهاد می دهیم که شما می توانید به عنوان یک آیتم اای ارتقای کارآمدی فعالیتهای کسب شما در ارتباط با بازدیدکنندگان از نمایشگاه های تجاری ، ما بر 3.8.3

طول  درکه چه به عنوان شخص پاسخگو برای این سرویس و چه برای حمایت از شما یم در نظر میگیرنمایید . برای ارائه کردن این سرویس ، ما فراهم کنندگان خدماتمان را  سفارش و رزرو

می باشد که در جهت ارتقاع حضور و حمایت از مشتری هایمان در نمایشگاه تجاری  sentence lit.f GDPR start.6 (1) 1رویداد قابل دسترسی خواهند بود. مبنای قانونی برای این موضوع 

 منعقد شده می باشد. Messe Berlin GmbHاطالعات که با  پردازشعات شخصی شما بر مبنای قرار داد مربوط به استفاده و است.دسترسی به اطال

                                                                                                                                       انتقال اطالعات به کشورهای دیگر.4

تنها زمانی انجام می شود که کمیسیون اتحادیه اروپا این اطمینان را حاصل کرده باشد که این د، که در کشورهای دیگر مستقر شده ان یطیذیرانتقال اطالعات شخصی به نمایندگانمان و شرکت های 

ارائه می دهند.تصمیمات ما در این خصوص که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا بر    art 46 GDPRو ماده  art.45 (3)GDPRحفظ اطالعات بر طبق ماده کشورها تضمین های کافی را در خصوص 

و دیگر شرکت های  ذیریط  برای تمام نمایندگان، ژاپن سوئیس و اروگوئه می باشد و  گردیده برای نمایندگان ما در کشورهای اندورا ، آرژانتین ، کانادا ، نیوزلند اتخاذ art.45 (3)GDPRطبق ماده 

وجود دارد که توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است.در حالت دوم مدارک  art.46 (2)lit.c GDPRکه دفاترشان در کشور ثالث ثبت گردیده است.بندهای قانونی حفاظت از اطالعات بر مبنای 

 فراهم خواهد شد.) به عنوان مثال توسط ایمیل (.مورد نیاز 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
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 قوق شماح.5

 .اطالعات پردازشن طالعات شخصی و حق محدود کردشما می توانید مدعی حقوق مربوط به اطالعات شخصی خود که در ادامه می آید باشید :  دسترسی به اطالعات ، پاک کردن ، انتقال و تصحیح ا

ید رضایت خود را مبنی بر می توان به مرجع نظارتی مرتبط ارائه دهید وست ، شما حق دارید شکایات خود را را نقض کرده ا، قانون حمایت از اطالعاتتان اطالعات معتقد هستید که پردازش اگر شما 

 اختیار گذاران اطالعات شخصی خود برای اهداف تبلیغاتی در هر زمان و بدون نیاز به ارائه ی دلیل فورا برای آینده پس بگیرید.در

 

 

                                                                                                                                         طول مدت ذخیره سازی اطالعات.6

 ت با رضایت شما باشداطالعا پردازش نیازی نیست پاک خواهند شد . تا زمانی که برای دستیابی به اهداف مورد نظر اطالعات شخصی ذخیره شده هنگامی که دیگر به آنها

  sentence lit.f GDPR start.6 (1) 1 یا بر مبنای قانونی ، Messe Berlin GmbH  پردازش آنها متوقف شده و  نظر، نیاز نباشد برای آن هدف مورد مورد نظر اطالعاتبه باشد ، در صورتیکه

 ابطال یا اعتراض شما پاک می شود. اعالم در صورت لزوم ، پس از دریافت

 .می شودبا وجود این ، در شرایطی که الزامات حفظ قانون مربوط به تجارت و مالیات وجود دارد ، اطالعات فقط پس از پایان دوره های قانونی پاک 

                                                                                                                                                                                        عکاسی و فیلمبرداری در نمایشگاه های تجاری.7

یلمها برای اهداف از این رویداد فیلمبرداری و عکاسی خواهد شد . عکاسان مستقر در نمایشگاه به راحتی قابل شناسایی و دسترسی هستند. عکسها و ف، شور از نمایشگاه به جهت یک ارائه  پر

عموم بر  و استفاده از فیلم ها و عکس ها در جهت ارتقاء نمایشگاه بعدی و جلب توجهمطبوعاتی و بازاریابی در رسانه های مختلف منتشر خواهند شد.اطالع رسانی به عموم درباره وقایع نمایشگاه 

 داشته باشید شما حق اعتراض به این موضوع دارید.) طبق مطالب ذکر شده در باال ( می باشد.لطفا توجه sentence lit.f GDPR start.6 (1) 1مبنای قانونی 

در ارتباط با این موضوع اطالع رسانی م نمایید و به شما در مورد حقوقتان اعالطور کتبی جداگانه  بهتوافق خود را شما عکسهای انفرادی بگیرند از شما درخواست خواهد شد  از اگر عکاسان

 خواهد شد.
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 ITB Berlin 2020 نمایشگاه شرایط و ضوابط. 11

 . برگذار کننده نمایشگاه           1

 تاریخها و زمانها . 2

a) اریزبرگ زمان مدت ITB Berlin 2020 2020مارس  8تا یکشنبه  سمار 4 چهارشنبه 

b )2020مارس  7مارس تا شنبه  4چهارشنبه  11.1و  10.1، 9، 8.1، 7.1، 6.1، 5.3، 5.1:  دارند متفاوتی کاری ساعت زیر سالنهای 

c )(عصر 7صبح تا  8:  داران غرفه برای). عصر  6صبح تا  10 روزانه بازگشایی ساعتهای 

d )2010 سپتامبر 1:درخواست تاریخ اتمام  

e )2020 ژانویه 15:  ساخت های برنامه ارائه برای تاریخ اتمام 

(f  2020 فوریه 26:  غرفه ساخت شروع 

(g شب 10 تا صبح 7 ساعت از روز هر 2020 فوریه 26:  غرفه ساخت  

(h (دکور)  شب 10 ، 2020 مارس 3 ،(  ساخت)  صبح 10 ،2020 مارس 3:  غرفه ساخت پایان  

(i شب 10 تا صبح 7 روز هر 2020 مارس  9 ، شب 10 تا 6 ، 2020 مارس 8:  غرفه برچیدن شروع  

(j شب 10 ، 2020 مارس 12:  فهغر برچیدن پایان  

 . درخواست3

نای حق شرکت در نمایشگاه نیست .درخواستهایی که درخواستها فقط از طریق فرمهای رسمی درخواست غرفه انجام میشود. فرمها باید با دقت پر و ترجیحا تایپ شوند. دریافت فرم درخواست به مع

 در نظرگرفته میشوند که غرفه های خالی موجود باشند.  بعد از تاریخ پایان ثبت نام دریافت شود تنها زمانی

 . اجاره بهای غرفه 4

% افزایش 17هر مترمربع  براییورو است ) غرفه های ردیفی ( . برای غرفه هایی که دو طرف آن باز است  201مترمربع میباشد که مبلغ پایه اجاره هر متر مربع آن  20کوچکترین سایز غرفه 

برای غرفه هایی که چهار طرف آن باز . یورو (  285.42افزایش قیمت خواهد بود ) % 42برای غرفه هایی که سه طرف آن باز است برای هر متر مربع . یورو ( 235.17قیمت خواهد بود ) 

مترمربع هستند و برای متراژ باالتر شارژ اضافه تعلق  100ثر یورو(. مبلغ اضافه بها فقط برای غرفه هایی میباشد که حداک 335.67% افزایش قیمت خواهد بود ) 67است برای هر مترمربع 

 0.60 به اضافهیورو  50متر به باال دریافت نمیگردد. برای غرفه های دو طبقه هزینه اجاره طبقه دوم به ازای هر متر مربع  400نمیگیرد و اجاره برمبنای قیمت پایه میباشد و شارژ اضافی برای 

 15اگر مدارک کامل شده بعد از . و دستورالعملهای فنی را ببینید(  4.2تربع میباشد. این قیمت برای زمانیست که مدارک کامل ساخت غرفه به موقع ارائه شوند ) بند برای هرم AUMAیوروهزینه 

هر متر مربع میباشد به عالوه ما نمیتوانیم مجوز ساخت و استفاده را  برای  AUMAیورو هزینه  0.60یورو به اضافه  160هزینه اجاره طبقه دوم به ازای هر مربع ، دریافت شوند 2020ژانویه 

بر اساس توافقات منعقد شده با . ن مصرف آب و برق برای طبقه دوم تضمین کنیم. مبلغ اجاره غرفه شامل این موارد میباشد : گرمایش، نورپردازی هال، نظارت بر سالن، نظافت راهروها و همچنی

  https://www.auma.de/enیورو منظور میگردد.  0.60یک مبلغ اضافه ( برای هر مترمربع از فضای نمایشگاهی AUMAایشگاههای تجاری آلمان )صنایع نمایشگاه و نم

یورو . تمامی قیمتهای ذکر شده در  850یورو. غرفه داران اصلی به همراه عرضه کنندگان همراه :  620غرفه داران اصلی (  12و  11) صفحه اضافه بهای اجباری برای خدمات بسته رسانه 

 میشوند. (VAT)اینجا مشمول ارزش افزوده مالیاتی 

 . فسخ درخواست 5

ز برگزار میشوند، قوانین فسخ زیر اعمال میشوند. چنانچه غرفه داران پس ا  Messe Berlin GmbHبرخالف ضوابط و شرایط عمومی تجارت در نمایشگاهها و نمایشگاههای تجاری که توسط 

انصراف دهند مبلغ کل اجاره را باید  2020% مبلغ اجاره غرفه خواهند بود. چنانچه بعد از ژانویه  50( منصرف شوند ملزم به پرداخت مبلغی معادل با 2019سپتامبر  1تاریخ اتمام درخواست ) 

 پرداخت نمایند.

 . شرایط پرداخت 6

درصد اجاره غرفه ( و در فاکتور نهایی مشخص شده است. لطفا شماره فاکتور و شماره مشتری را ذکر کنید. کلیه پرداختها باید به  100مدت پرداخت مبلغ اجاره غرفه در فاکتور پیش پرداخت ) 

( موجود در مدارک مربوط به  7ده ) صفحه ارزش افزو یکی از حسابهای ذکر شده در فاکتور انجام شود. اگر غرفه دار میخواهد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود، باید فرم مالیات بر

رفه دار بعد از تنظیم فاکتور، مدارک و اسناد را ارائه دهد ثبت نام و درخواست غرفه و به عالوه یک گواهی تجاری به زبان انگلیسی ) شرکتهایی که خارج از اتحادیه اروپا هستند ( ارائه دهد. اگر غ

Messe Berlin GmbH   اینکه دوباره باید فاکتور صادر کند و فاکتو قبلی را باطل نماید از غرفه دار مطالبه میکند.یورو بابت  50مبلغ 

 . قوانین حاکم بر سالنها و اماکن ورودی 7

(a   ممنوعیت کار شبانه 

ارائه دهید و سپس توسط  BECO-Webshopد باید یک درخواست رسمی به . اگر شما نیاز به کار شبانه داریشب ممنوع میباشد 10کار شبانه بعد از ساعت ، در طول برپایی و برچیدن نمایشگاه 

Messe Berlin  .تایید گردد 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
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(b  برپایی اولیه غرفه 

تایید شود. راه   Messe Berlinوسطتصبح به بعد انجام دهید. اگربرپایی اولیه نیاز باشد، باید طبق دستورالعمل مرتبط مکاتبه گردد و  7از ساعت  2020فوریه  26ث غرفه ها را فقط میتوانید ازاحدا

ردد. اگر سالن مربوطه آماده یورویی به ازای هر مترمربع و برای هر روز راه اندازی اولیه غرفه منظور میگ 5متر به باال مجاز میباشد، یک مبلغ   50اندازی اولیه غرفه فقط برای غرفه های 

 باشد، بعد از ارسال فرم مرتبط ، مجوز داده میشود.

(c  ارتفاع سازه و ساخت غرفه 

متر میباشد ) استثنائات  6لنها مترمربع برای هر سا 200تا  50متر میباشد و برای غرفه های  5مترمربع  50ثر ارتفاع مجاز هر سازه که شامل لبه های فوقانی سازه میشود برای غرفه های تا حداک

 د.کل یک سالن یا متراژ باالی دویست متر را اجاره میکنند ممکن است سازه های مرتفع تر اجازه داده شوزیر را مشاهده کنید ( در موارد خاص برای غرفه دارانی که 

 محدودیت نیز 15.1 و 14.1 سالنهای در.  باشند داشته ارتفاع متر 3.60 از بیشتر نمیتوانند ها سازه و دارد وجود ارتفاع محدودیت 11.1 و 10.1 ، 8.1 سالنهای در دارن غرفه برای ، استثنائات

 Messe قوانین ، این بر عالوه. میگردد محدود متر 5 به مواقع بعضی در حتی و متر 50/5 به ساخت ارتفاع 4.1 و 3.1 ، 2.1 ، 1.1 سالنهای در .باشند بیشتر متر 4 از نباید و دارد وجود ارتفاع

Berlin GmbH میباشد اجرا قابل غرفه ساخت با رابطه در. 

(d ت غرفه حداقل تجهیزا 

که ایجاد سانحه و اشکال نکند. آنها نباید فراتر از لبه  حداقل تجهیزات غرفه ، کفپوش و دیوارهای پارتیشن که غرفه شما را از غرفه های کناری جدا میکنند میباشد . کفپوش باید طوری قرار بگیرد

قیما هم مرز با غرفه های مجاور هستند، باید ظاهری بدون برجستگی و ساده و سفید باشند که از نظر ساختاری با ثبات متر ارتفاع دارند ، مست 50/2های کف باشند. دیوارهای غرفه هایی که باالی 

 از دستورالعملهای فنی ما توجه کنید . 4.7.6و  4.7.4بوده و هیچ فضای خالی و پرت قابل رویت و هیچگونه پیام تبلیغاتی نداشته باشند. بنابراین لطفا به بندهای 

 (e فروش مستقیم غذا، نوشیدنی وسوغاتی اجازه داده نمی شود 

در غرفه های تمایشگاه ، غرفه دار باید تمام مالزمات و موازین قانونی به ویژه قانون مربوط به رستورانها را رعایت نماید و مجوزهای  برای فراهم کردن غذا و نوشیدنی ) از جمله تست کردن (

  ا دریافت نماید. در ارتباط با فراهم کردن نوشیدنیهای الکلی در غرفه ها ، غرفه دار باید مجوز رستوران را ازآدرس زیر دریافت نماید :نظارت بر غذا و دامپزشکی ر

) /wilmersdorf-charlottenburg-https://www.berlin.de/ba177, 10713 Berlin -Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 174-tion Office Charlottenburg-permission at the Berlin  Arbitra)  

(f  :فقط در روزهای شنبه و یکشنبه درموسیقی و اجراهای فولکلورITB Berlin  شته باشند و دسترسیهای عموم مجاز میباشد. به این اجراها فقط به شرط آنکه برای غرفه های همسایه مزاحمتی ندا

افق رسید . میزان صدای موسیقی در غرفه نباید را مسدود نکنند اجازه داده میشود . این اجراها باید بدون سر و صدای زیاد برگزار شوند و در مورد آنها باید با غرفه های کناری به تو

 وسیقی و فولکلور که در آن قوانین کپی رایت نقض گردیده ممانعت کند.حق دارد در هر زمان از اجرای م Messe Berlinباشد.   70dbفراتراز

       (g  تجهیزات رادیویی و فرکانس آنها 

 باید جهت استفاده از تجهیزات رادیوی و دیگر فرستنده های مورد نظر و فرکانس باالی آنها درخواست داده شود 

 : برلین اداره  . Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunication, post and railway آژانس موافقت مورد درخواست این و         

 .www.bundesnetzagentur.deSeidelstrabe 49,13405 Berlin  فنی دستورالعملهای 5.11 بند در نظر مورد فرکانس  Messe Berlin است شده ذکر . 

(h از مربوطه فرمهای از استفاده با و کرد نام ثبت غرفه داخل رویدادهای تمامی برای باید BECO-Webshop از فقط شما رویدادهای. کرد کسب 2020 ژانویه 31 تاریخ تا را الزم مجوزهای 

 شده از ذکر آن در نیاز مورد زینهه که مربوطه فرم دریافت با نمایشگاه مدیریت توسط باید شب 10 تا عصر 6 از بعد آنها برگزاری برای میشود داده اجازه عصر شش تا صبح 10 ساعت

BECO-Webshop شود گرفته اجازه. 

(i  دباش سیاسی محتوی هرگونه فاقد باید ها غرفه دکور و طراحی همچنین ، نمیشوند داده انتشار نمایشگاه در عنوان هیچ به دارند سیاسی محتوی که هایی برگه. 

(j میباشد ممنوع شده اجاره غرفه از خارج کف سطوح و دیوار هیچ روی بر اینچنینی اقالم دیگر و پوسترها اتصال. 

(k  ندارد وجود پارکینگ برای خاصی فضای با ارتباط در حقی هیچ وگرنه شد خواهد لحاظ نمایشگاه محوطه در پارکینگ فضای خصوص در داران غرفه درخواستهای ، امکان صورت در .

 .شود پرداخت باید مبلغی پارکینگ از استفاده برای و میشوند داده سفارش  BECO-Webshop طریق از پارکینگ عبور کارتهای

(l برای ترافیک راهنمای. میشود اعمال نمایشگاه محوطه در رانندگی راهنمایی مقررات نمایشگاه طول در همچنین ، غرفه برچیدن و ساخت دوره در ITB Berlin  طریق از 

itb-berlin.de/en https://www. میباشد دسترسی ابلق . 

(m  آن مبدا باید دارند همراه ای بسته اگر و کنند ترک را سالنها باید ساعت 1 از بعد و باشند داشته حضور سالنها در میتوانند ساعت 1 حداکثر نمایشگاه تعطیلی از بعد آنها همراهان و داران غرفه 

  .دهند نشان خروج درب نماموری به را

(n نمیشود داده ورود اجازه حیوانات به نمایشگاه محوطه در. 

(o 2 بند برخالف.a  بازگشایی ساعت از بعد فقط ها غرفه برچیدن.میشوند بسته مارس 7 عصر 6 ساعت در 5.1,5.3,6.1,7.1,8.1,9,10.1,11.1 سالنهای نمایشگاه ضوابط و شرایط به مربوطه 

 (. یکشنبه عصر 6 ساعت از بعد)  میشود داده اجازه نمایشگاه کل

 

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
http://www.bundesnetzagentur.de/
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(p 2 پاراگراف با مطابق ها غرفه برچیدن.g از قبل ها غرفه یدنبرچ اگر. میباشد شب 10 تا صبح 7 از روزانه مارس 9 از و شب 10 تا عصر 6 از 2020 مارس 8 یکشنبه روز در:  ضوابط این 

 .کرد خواهد مقرر یورو 1000 معادل مبلغی حداقل نهایی صورتحساب با همراه غرفه یزسا براساس  Messe Berlin شود انجام زمان این

 . اتصاالت آب و برق8

 .دهید سفارش webshop در را هزینه بر مبتنی خدمات این لطفا ، دارید نیاز برق و آب اتصاالت به اگر

 کارتهای عبور غرفه دارن . 9

 برچیدن و برپایی کارکنان عبور کارتهای داران غرفه .باشند داشته اضافه عبور کارت یک مربع متر 10 هر افزایش ازای به و عبور کارت 3 ای جارها فضای مربعمتر 20 تا میتوانند داران غرفه

 .نمایند یخریدار  BECO-Webshop از را آنها اضافی کارتهای دریافت برای میتوانند داران غرفه. داد خواهند درخواست BECO-Webshop در را ها غرفه

  دارن غرفه ورود اجازه. 10

(a  به محوطه نمایشگاه اجازه دسترسی آنها به  ،کارتهای عبور بازدیدکنندگان نمایشگاه تجاریITB Berlin   میدهدعصر در مدت زمان رویداد  6صبح تا  9.30از ساعت را. 

(b  نمایشگاه محوطه به دسترسی اجازه آنها به  داران غرفه عبور کارتهای ITB Berlin  و ساخت طول در شب 10 تا صبح 7 ساعت از و رویداد زمان مدت در عصر 7 تا صبح 8.30 ساعت از 

 .میدهد نمایشگاه برچیدن

 شرکت قانونی فرم در تغییر.  11 -

نانچه تنها فرم قانونی آن شرکت تغییر کند و واگذاری و انتقال دارایی مستاجر موظف است که هر گونه تغییر درفرم شرکت را ) مثال ادغام یا تغییر و تحول ( فورا به مالک اطالع دهد.حتی چ -

آنها که در طی مشارکت یا کناره گیری سهام  صورت نگرفته باشد . این تعهد همچنین در مورد روابط بین شرکت ها و تغییرات ساختاری فرم قانونی آنها ) تغییراتی که در سهام یا امالک

روابط قراردادی داشته یا دارند( در نظر گرفته می شود.در موارد ذکر شده مالک حق  Messe Berlinین تغییرات سهام مستاجران در شرکتهای دیگری که با داران ایجاد میشود و همچن

 امت توسط مستاجر قابل قبول نمی باشد.هرگونه غر .دنقانونی دارد که فورا از قرار داد اجاره خارج شود.پیش پرداخت هایی که تا آن زمان صورت گرفته ، باز پرداخت می شو

 GEMAناظرین بر حقوق کپی رایت . 12 -

باید  ،برنامه های دیگری که قبال در رادیو و تلویزین پخش شده اند ارائه یا بوسیله دیگر ابزارهای صوتی یا  CDبرای عرضه ی عمومی موسیقی هایی که کپی رایت شده اند بر روی  -

 درخواستها باید به آدرس زیر فرستاده شود : شود.کسب   GEMAمجوزهای الزم از 

- GEMA 

Bezirksdirektiom Stuttgart 

Herdweg 63, 70174 Stuttgard 

Messe@gema.deEmail:  

Tel: +49 711 2252 794 

Fax: +49 711 21292 800 

Or +49 30 2129 2795 

 یافت طبق آدرس زیر:  GEMAرای استفاده از موسیقی در نمایشگاه تجاری را میتوان دراطالعات بیشتر جهت ثبت نام ب

www.gema.de/en 

 . شرایط و ضوابط تجارت 13

 استفاده میشود.  Messe Berlinتجاری برگذار شده توسط  جهت دستیابی به شرایط مشارکت در نمایشگاه همچنین ضوابط عمومی نمایشگاه  BECO-webshopقوانین رسمی مندرج در

 . ساخت غرفه 14

 اگر شما پیشنهای برای غرفه های اجاره ای و یا ساخت غرفه های اختصاصی دارید لطفا با آدرس زیر تماس بگیرید : 

MB Capital Service GmbH 

Thuringer Allee 12 

14052 Berlin , Germany 

Tel: +49 30 3067 2015 

Fax: +49 30 3067 2058  

Email: info@mb-capital-service.de 

 . خدمات بسته رسانه 15

تایج حضور آنها به همه غرفه دارن پیشنهاد میشود : این بسته شامل ابزارهای منتخب بازاریابی که جهت ارتقا حضور غرفه دار در نمایشگاه و بهینه سازی ن Messe Berlinپکیج رسانه ای 

 ( 12و   11) صفحهغرفه اجاره میکنند میباشد ده میباشد. قیمتهای این بسته ثابت وغیر قابل تغییرند و پرداخت آنها بر عهده غرفه داران و عرضه کنندگان همراه آنها و سازمانهایی کهطراحی ش
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 . میشود برگزار  Messe Berlin GmbH توسط که تجاری نمایشگاههای و نمایشگاهها برای تجارت کلی و عمومی ضوابط. 12

 قوانین عمومی 

  درخواستها .1

  میکنند استفاده مشترک غرفه یک از که دارنی غرفه .2

  قرارداد نتایج و انعقاد .3

  ها غرفه تخصیص .4

  میشوند ارائه نمایشگاه در که اقالمی .5

  پرداخت شرایط .6

 بیمه .7

  Messe Berlinی شدن قرارداد از طرف یا منتف نمایشگاه دار غرفه حضور عدم ، فسخ .8

  فوری و بینی پیش غیرقابل موارد .9

  داران غرفه و کارکنان عبور کارتهای .10

  صدا و ویدئو ، فیلم عکس، ثبت و ضبط .11

  تبلیغات .12

  قانونی و فنی دستورالعملهای و مقررات ، رسمی تاییدیه .13

 سفارشات نگهداری و حفظ قوانین .14

  فهساخت غر

  شده داده های تمهل تاریخ عمومی، مقررات و قوانین .15

 غرفه طراحی .16

  خدمات دیگر

  داران غرفه خدمات مدارک .17

  کردن تمیز عمومی، بازرسی .18

 فنی تاسیسات نصب .19

 عکاسی .20

 پذیرایی خدمات .21

 اطالعات از حفاظت .22

  درخواستها. 1

 ها غرفه درخواستهای 1.1

فرم باید با دقت کامل گردد و امضای قانونی داشته باشد. این درخواست مشارکت در نمایشگاه یا نمایشگاههای تجاری ) رویدادها( باید با استفاده از فرمی بنام فرم درخواست صورت گیرد. این  درخواستهای

 ه به آن متعهد میباشد.است که غرفه دار تا شروع نمایشگا  Messe Berlinیک توافق غیرقابل تغییر و بازگشت با ، 

 جزئیات قرارداد 1.2

 بخشهای اصلی قرارداد عبارتند از :

http://www.itb-berlin.de/
mailto:itb@messe-berlin.de
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(a  فرم درخواست 

(b  شرایط خاص و ویژه مشارکت در نمایشگاه 

(c   قوانین مندرج در مدارک خدمات غرفه دار 

(d   وجود دارد آنها باید در لیست باال اعمال شوند. : در مواردی که بین این مقررات تناقض و اختالف نظرشرایط و ضوابط عمومی و کلی تجارت 

 : قرارداد نتایج 1.3

در  او دی میباشد که توسطمسئول تمام افرا غرفه دار .پذیرد با امضای درخواست ثبت غرفه ، غرفه دار ضوابط و شرایط شرکت در نمایشگاه و همچنین قوانین مندرج در مدارک خدمات غرفه دار را می

 میباشند همچنین موظف به اجرای تمام شرایط قرارداد میباشد.به کار نمایشگاه مشغول 

 غرفه دارانی که از یک غرفه مشترک استفاده میکنند  2

یباشد را در فرم درخواست خود ذکر م  Messe Berlinقصد دارند که مشترکا یک غرفه را اجاره کنند آنها باید نام یکی از خودشان را که به نمایندگی از بقیه مجاز به مذاکره با اگر تعدادی ازغرفه داران 

 به نوبه خود پاسخگو میباشند.همه شرکایش  ،و اگر نقص یا خطا یا اهمال کاری صورت پذیرد عالوه بر فرد نماینده کنند

 انعقاد قرارداد 3

 سفارشات تائید 3.1

Messe Berlin  هد کرد ) پذیرش غرفه دار و اقالمی که درخواست نمایش آنها ثبت شده است (با یک متن تاییدیه کتبی پیشنهادات و درخواستها را تایید خوا. 

  اقالمشان و داران غرفه به مربوط محدودیتهای 3.2

اران ممانعت نماید و یا همچنین میتواند میتواند برای دستیابی به اهداف مد نظر خود از شرکت دادن بعضی از غرفه د  Messe Berlinبنا به یک سری دالیل خصوصا اگر فضای کافی وجود نداشته باشد 

 رویداد را محدود به گروههای خاصی از غرفه داران کند .

 آتی الحاتصا و تغییرات 3.3

 .موارد مربوطه به مدت دو هفته میباشد موظف به اجرای، درخواستی را مبتنی بر فضای غرفه یا اقالم نمایشی که امکان کم یا زیاد شدن یا اصالحات و تغییرات را دارند بپذیرد  Messe Berlinاگر 

  ها غرفه تخصیص 4

 اصول  4.1

Messe Berlin  ممکن که جا هر ار ها غرفه مکان به مربوط ملزومات که میکند تالش و میگیرد درنظر را موجود فضای همچنین و رویداد بندی تقسیم نحوه و موضوع ، ها غرفه دادن اختصاص در 

 .نماید فراهم است

  مجاور های غرفه در ییرتغ 4.2

 .هیچگونه ادعایی مبنی بر خسارات از طرفین لحاظ نمیشود غرفه داران باید بپذیرند که ممکن است تغییراتی در وضعیت سایر غرفه ها در ابتدای نمایشگاه در مقایسه با زمان ثبت نام غرفه رخ دهد و

 دیگر افراد به آنها انتقال یا ها غرفه تبادل 4.3

 نماید. موافقت آن با  Messe Berlin که هستند مجاز صورتی در فقط ، نمایند تبادل آنها های غرفه با یا دهند انتقال دیگران به را خود غرفه ندارند اجازه اندار غرفه

  نمایشی اقالم 5

 حذف ، تبادل اقالم نمایشی  5.1

هر میتواند ب شده باشد و این جایگزینی کس Messe Berlinاز  ن اقالم تنها زمانی میتوانند برداشته یا جایگزین شوند که مجوز کتبی آنتنها اقالم توافق شده میتوانند در نمایشگاه ارائه شوند و همچنین ای

 روزه حداقل یک ساعت قبل از زمان بازگشایی و یا یک ساعت بعد از زمان رسمی تعطیلی نمایشگاه انجام شود .

 حذف کردن  5.2

Messe Berlin  حذف ندارند نمایشگاه اهداف با تناسبی یا و میباشند خطر و آزار باعث آنها که گردد بتاث یا و باشند نشده درج غرفه قرارداد در ، شده داده نمایش اقالم صورتیکه در دهد تقاضا یتواندم 

 . میباشد دار غرفه عهده بر مرتبط ایه هزینه و کند حذف را اقالم آن دارد حق قانونا Messe Berlin موضوع این رعایت عدم صورت در. گردند

  مستقیم فروش 5.3

 از الزم تاییدیه کسب به موظف دار غرفه و باشند خوانا و واضح قیمتهایشان برچسبهای باید نظر مورد اقالم صورت این در که .است پذیر امکان باشد شده داده اجازه صریحا زمانیکه تنها ،مستقیم فروش

 .میباشد ارتباط این در بیشتری جزئیات شامل دار غرفه خدمات اسناد. میباشد نامه آیین این رعایت و رماند و بهداشت ،تجارت مراجع
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 محافظت از حق چاپ و حق ثبت اختراع  5.4

 برای نمایشگاه تدایاب از ماهه شش حفاظت دوره یک.  تاس موجود اختراعات ثبت و فروش و رایت کپی حق به مربوط مدارک و زهاومج که کند حاصل اطمینان که است دار غرفه برعهده مسئولیت این

 .باشد هکرد منتشر  Bundesgesetzblatt(Federal Law Gazette) را مربوطه اعالمیه فدرال دادگستری وزیر که میشود عملی صورتی در فقط تجاری عالئم و ها نمونه ، اختراعات ار حمایت

 

 

 

 اخت شرایط پرد .6

 موعد پرداخت اجاره غرفه 6.1

اعالم شده پرداخت گردد. این پرداختها باید در مدت زمان ذکر شده در شرایط مشارکت در نمایشگاه تجاری با ذکر حساب هزینه های مربوط به اجاره غرفه باید به یکی از حساب هایی که در صورت 6.1

 از نمایشگاه ارسال می شود.بعد صورتحساب باید مبلغ مورد نظر واریز گردد و فاکتور نهایی  نام مشتری و شماره ی فاکتور انجام شود.بعد از صدور

 وارد بودن ادعاها ، بی اثر بودن ادعا 6.2

قانونا به حق باشد ادعای     Messe Berlinی انجام ندهد و یا در صورتیکه پاسخ پاسخ آن را بدهد و طرف مقابل دیگر دفاع   Messe Berlinصورت پذیرد و   Messe Berlin اگر ادعا یا شکایتی علیه 

 مطرح شده بر علیه او وارد نیست و خنثی می شود.

 اعتراضات 6.3

 ارائه شود.  Messe Berlin روز بعد از صدور فاکتور به 14کتبا در مدت زمان اعتراض به فاکتورها تنها در صورتی در نظر گرفته می شود که متن اعتراض 

 حقوق مصادره اموال توسط مالک 6.4

Messe Berlin  در  ادره و ضبط اموال استفاده کرده وحق دارد برای اطمینان از تحقق مطالبات و ادعاهایی که می تواند داشته باشد از حقوق خود بعنوان شخص اجاره دهنده ) مالک ( در خصوص مص

در مورد اقالم مصادره شده تنها مسئول خساراتی می باشد که در نتیجه سوء نیت و اهمال کاری   Messe Berlin پی یک اطالعیه کتبی اموالی را که پیش خود نگه داشته آنطور که می خواهد بفروشد .

 فاحش و آشکار است.

 . مسئولیت قانونی بیمه 7

7.1 Messe Berlin  مندان مدیریت ایجاد شده را بر عهده می گیرد.مسئولیت کامل همه ی خساراتی که عمدی یا در نتیجه اهمال کاری فاحش خودش یا از طرف نمایندگان قانونیش  یا کار 

7.2 Messe Berlin  ولیت قانونی بطور کلی مرتبط با نوع قرارداد می باشد.ئاین مس.ی که توسط آن استخدام شده اند می باشد اساسا مسئول خسارات ایجاد شده در نتیجه اهمال کاری و غفلت آشکار افراد 

7. Messe Berlin  که برای دستیابی به اهداف قرارداد واجب و حیاتی  دهستنآنهایی   تعهدات اصلی قرار داد .اساسا با در نظر گرفتن تعهدات اصلی قرارداد مسئول همه ی موارد نقض قرارداد می باشد

 قرار نگیرد ، مسئولیت تنها به خساراتی محدود می شود که به طور کلی مرتبط به این قرار داد  7.1جرا ، چنانچه در موارد ذکر شده در بخش المی باشند در موارد نقض تعهدات اساسی و الزم ا

 می شود.

تدوین شده ، این  ، در مورد مسئولیت برای عدم کیفیت تضمین شده صدق نمی کند . بر طبق قوانین آلمان که در جهت پاسخگویی در مورد محصوالت 3تا  1اراگرافهای حدود مسئولیت مطابق با پ 7.4

 عضوی از بدن و یا سالمتی نمی باشد.مسئولیت و پاسخگویی شامل از دست دادن زندگی یا 

7.5 Messe Berlin  .پاسخگوی نواقصی که از قبل در ارتباط با فضا و تجهیزات اجاره شده بوده نمی باشد 

 ا ببینید.غرفه دار مسئول و پاسخگو می باشد . پیشنهاد می شود که غرفه داران دارای بیمه کافی باشند برای جزئیات بیشتر مدارک خدمات غرفه دار ر،  بر طبق قوانین 7.6

 Messe Berlin طرف از قرارداد فسخ یا دار غرفه طرف از رکتمشا عدم ، کردن منتفی.8

 ، عدم مشارکت از طرف غرفه دار  نمنتفی کرد 8.1

ری بتواند برای آن غرفه پیدا ش را منتفی کند و غرفه دار دیگچنانچه غرفه دار بدون اطالع قبلی مشارکتش را در نمایشگاه منتفی کند همواره متحمل کل هزینه اجاره غرفه خواهد بود.اگر غرفه دار حضور

  Messeه کند. زمانیکه بمبلغ اجاره فاکتور شده را جهت پوشش هزینه ها از غرفه دار اولیه و اصلی مطالدر صد 25این حق را برای خود محفوظ می داردکه   Messe Berlinو جای گزین شود ، 

Berlin   غرفه دار این حق را  مورد آن توافق صورت گرفته اجاره می دهد مبلغ کل اجاره باید پرداخت شود حتی اگر فضای کلی در نتیجه عدم مشارکت یا کنسلی کوچک شودفضای غرفه ای را که در ،

در خصوص یا اینکه آنها پایین تر از گزارشات می باشد.حق عنوان کردن ادعاهای بیشتر  این هزینه ها را متحمل نشده  Messe Berlinبرای خود محفوظ می دارد که مدارکی ارائه دهد که ثابت می کند 

 بر عهده ی ماست و برای ما محفوظ است.مطالبه های دیگر 

   Messe Berlin د توسطفسخ قراردا 8.2

Messe Berlin   تحت شرایط زیر از قرارداد خارج شود حق دارد 

 ید .پرداخت ننما را اجاره ، حداکثر تا تاریخ اعالم شده در فاکتور برای هزینه های مشارکت و در صورتیکه غرفه دار قبل از انقضا مدت تمدید شده، الف ( در صورت عدم دریافت هزینه کامل اجاره 
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 ساعت قبل از افتتاحیه رسمی آشکارا مستقر نشده باشد. 24یعنی اگر در طی  ب( اگر غرفه دار به موقع در غرفه مستقر نشود

 و ابالغ به او خودداری نکند.اخطار اگر غرفه دار حقوق مربوط به استقرار در غرفه را نقض کند و از انجام چنین کارهایی بعد از ج( 

 

 

 که کسری دالیل آگاهی پیدا کندیمتعاقبا از     Messe Berlin، مالزمات مربوط به اعطای پذیرش به او را فراهم ننماید و یا چنانچه  د( اگر غرفه دار ثبت نام شده به عنوان یک نهاد خصوصی یا شرکتی

در  ، اده باشد صدق می کندط با ورشکستگی فرد به جریان افتاگر قبال آن دالیل را می دانست از مشارکت آن فرد ممانعت می کرد. این امر بخصوص هنگام ورشکستگی و یا زمانیکه پروسه قانونی مرتب

مال ممکن است نتیجتا اع 8.1حق مطالبه ی خسارت دارد.شماره     Messe Berlinرا مطلع نمایند.در این موارد که در باال به آن اشاره شده   Messe Berlinچنین شرایطی غرفه داران موظفند بالفاصله 

 شود.

 . شرایط فوری 9

 لغو قرار داد 9.1

هزینه اجاره ربه دالیلی خارج از حیطه اختیارات او و یا خارج از کنترل غرفه دار ممانعت بعمل آورد تمامی ادعاهای مبتنی ب  Messe Berlinچنانچه شخص و یا مورد ثالثی از برگزاری رویداد توسط 

می تواند همچنان برای کارهایی که تحت دستور    Messe Berlin را فراهم کند. ار می شوند.چنانچه غرفه دار نتواند مدارکی دال بر اینکه این موضوع و نتایج آن ربطی به او نداردباطل و بی اعتب، غرفه 

 العملهای غرفه دار انجام شده برای او فاکتور صادر کند و هزینه ها را دریافت نماید.

 تغییر برنامه ریزی رویداد 9.2

رسانی کند.غرفه داران حق دارند که در طول زمان یک هفته پس چنانچه نمایشگاه برلین در موقعیتی قرار بگیرد که مراسم را در زمان دیگری برگزار کند ، در این زمان فورا باید به غرفه داران اطالع 

 .لغو نمایند.در این صورت ادعا بر غرفه ی اجاره گشته باطل می شوداز دریافت این اطالعیه مشارکت خود را در رویداد 

 برای رویدادهایی که شروع شده اند9.3

ای باز پس گرفتن مبلغ اجاره و یا در این صورت غرفه دار هیچ حق مطالبه ای بر ، بدلیل وقوع یک اتفاق پیش بینی نشده ، رویداد شروع شده را کوتاه یا لغو کند موظف باشد  Messe Berlinچنانچه 

 معافیت از مبلغ اجاره ندارد.

 . کارتهای عبور غرفه داران  و کارکنان10

 کارتهای عبور کارکنان 10.1

 عبور تنها در زمان ساخت و برچیدن معتبر و برای نیروی کار و کار گرانش در حین ساخت و برچیدن غرفه ، کارت شناسایی کار دریافت می کنند.این کارتهایغرفه دار بصورت رایگان برای خود 

 می باشد و به دارندگان این کارتها اجازه تردد به محوطه نمایشگاه در طول رویداد را نمی دهند. 

 کارتهای عبور غرفه داران 10.2

کارتها پذیرش و  ند بواسطه ایند و توسط خودشان و کارکنانشان استفاده می شونه معتبر می باشغرفه داران یک تعداد محدودی از کارتهای ویژه عبور را دریافت می کنند که تنها در مدت برگزاری نمایشگا

 ورود آنها رایگان خواهد بود.جزئیات اضافی را در شرایط مشارکت و حضور خواهید یافت.

 قوانینی که در مورد هر دو نوع کارتهای عبور اعمال می شود 10.3

، استفاده ئ ند . در موارد سوصادر می شود یا باید توسط دارندگانشان پر و تکمیل شود آنها قابل واگذاری نیستند و تنها همراه با کارت شناسایی رسمی ، معتبر می باش کارتهای عبور بنام دارندگان آنها

کارتهای عبور مورد نیاز را دریافت خواهد کرد.کارت های عبور ، تایید شده کارتهای عبور بدون غرامت پس گرفته می شود.در صورت حضور مشترک تعدادی از غرفه داران تنها غرفه دار مجاز و 

 اضافه الزم در ازای پرداخت هزینه ، در دسترس است.

 .عکس، فیلم، ویدئو و اقالم صوتی و تصویری11

ه از اتفاقات نمایشگاه ، چه از بنا و غرفه های نمایشگاه و همچنین چه از کاالهای نمایشگاه ، که از همچنین فیلم برداری و ضبط ویدیئو در خالل نمایشگاه است،چ ، نمایشگاه برلین مجاز به گرفتن عکس 

مطبوعاتی یا تلویزیونی با  نمی تواند در ارتباط با این موضوع اعتراضی داشته باشد.این امر همچنین شامل عکس و فیلمبرداری آنها برای تبلیغات و انتشار مطبوعات استفاده می کند.غرفه دار به هیچ دلیلی

 تایید و موافقت نمایشگاه برلین می شود.

 .تبلیغات12

 وسعت و بعد تبلیغات 12.1

 مجاز است. برای نمایشگاه تولید یا توزیع کرده اند ،تمامی تبلیغات ، تنها در همان داخل غرفه ای که غرفه دار برای شرکت خود اجاره کرده و تنها برای کاالهایی که 

 الزمه اعطای مجوز برای تبلیغات12.2

برای استفاده از دستگاه ها و تجهیزاتی که باعث افزایش باید این توافق نامه کتبی .را نیاز دارد  Messe Berlin تبلیغات بوسیله بلندگو،نمایش اسالید با فیلم و همچنین اجراهای نمایشی ،موافقت نامه ی کتبی 

 کسب گردد.تبلیغات سیاسی کامال ممنوع است.نیز لیغات چه بصورت بصری چه بصورت صوتی می شوند تاثیر تب
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 .تاییدیه رسمی،مقررات قانونی ،دستورالعمل های فنی13

مچنین قوانینی که مستقیما )حقوق اجرا( ه  GEMAن با قوانین رسمی موارد این مسئولیت غرفه دار است که تاییدهای رسمی الزم را کسب کند غرفه داران مسئول هستند که در جهت همکاریشا در تمامی 

ه عالوه غرفه داران باید به قانون مربوط به تجهیزات فنی را در بر میگیرد. ب.این موضوع همچنین هندالزمات قانونی می باشند اطمینان الزم را دمو دیگر  ط با تجارت ، صنعت ، پلیس ،بهداشتبمرت

 و رعایت کنند. توجه کرده ، قوانین وسیع حفظ ایمنی که در اسناد و مدارک غرفه دار مشخص شده اندنی و خصوصا قوانینی که در ارتباط با ساخت و طراحی غرفه و همچنین دستورالعملهای ف

 .مقررات ساختاری14

 قوانین داخلی14.1

اعت و اجرای در سراسر محوطه نمایشگاه اعمال می شوند می باشند.غرفه داران موظف به اط  Messe Berlin در طول نمایشگاه غرفه داران ملزم به رعایت حقوق داخلی نمایشگاه که توسط 

 که دارای کارت شناسایی معتبر هستند می باشند.  Messe Berlinدستورالعملهای داده شده توسط کارکنان 

 فضای پارکینگ 14.2

 زیم اما هیچگونه حقوق مشخص شده ای در این ارتباط وجود ندارد.ااز غرفه داران به پارکینگ در محوطه نمایشگاه را برآورده سنیما تالش می کنیم که  

 دسترسی به محوطه نمایشگاه 14.3

گاه را ندارند.قوانین مرتبط با تحویل کاالها و اقالم دیگر در شرایط و ضوابط وسایل نقلیه ای که مجوز و مدارک معتبر ندارند حق ورود به محوطه و فضای داخلی و یا پارک در نمایش ، در حین نمایشگاه

 مشارکت در نمایشگاه لحاظ شده اند.

 ترک محوطه 14.4

یند.چنانچه افرادی بخواهند نمایشگاه را با بسته هایی از وسایل نقلیه شان خالی نما ان رسمی تعطیلی نمایشگاه ترک و محوطه راهرروز نهایتا یک ساعت بعد از زمرا غرفه داران و همراهانشان باید سالنها 

 ترک نمایند ، مجوز آن باید در کنترل خروجی ها ارئه گردد.

 موارد دیگر 14.5

ز آبخوری های بهداشتی برداشته شوند.برداشتن آب از ها باید ابه حیوانات اجازه ورود به محوطه داده نمی شود آب مورد نیاز برای آشامیدن و شستشوی وسایلی که با مواد غذایی تماس مستقیم دارند ، تن

 شیرهای توالت برای این موارد ممنوع است.

 حفظ و نگهداری محیط زیست14.6

ک خدمات غرفه دارد ذکر شده توجه کرده و آنها را که در مدار  Messe Berlinغرفه داران باید تمام تالش خود را جهت حفظ محیط زیست بعمل آورند آنان باید در این خصوص به دستور العمل های 

 رعایت کنند.

 . قوانین کلی و عمومی مهلت ها 15

 مهلت ها 15.1

 نمایشگاه تعیین می شود. ر درو برچیدن در شرایط و ضوابط خاص حضو و مونتاژ مدت نصب

 خدمات ارائه شده به غرفه دار جهت ساخت و ساز 15.2

می باشد که در جهت برنامه ریزی ،ساخت و طراحی غرفه های استاندارد و    Messe Berlin،شاخه ای از  MB Capital Services GmbHر ،حاوی لیستی از خدمات موجود در اسناد خدماتی غرفه دا

 اختصاصی طراحی شده اند.

 الف : برچیدن و جمع آوری 15.3

و به انتقال کاال از نمایشگاه است .که تنها چنانچه فاکتور اجاره به صورت کامل پرداخت شده باشد ، جواز صادر برای صوص ترخیص کاال ،شرط الزم پس از پایان نمایشگاه ،ارائه ی برگه جواز مخ

 صاحب غرفه تحویل داده می شود.

 ب: مدت زمان پر چیدن

این حق را دارد که خودش     Messe Berlinباید تا انتهای مدت زمان در نظر گرفته بطور کامل انجام شود.پس از اتمام این زمان  تنها پس از اتمام نمایشگاه ، اجازه تخلیه دارند. برچیدن غرفه ها غرفه ها

تنها در صورت سوء نیتی عمدی یا سهل انگاری علنی    Messe Berlin تخلیه و پاکسازی ، ذخیره سازی و انبار کاال با هزینه غرفه دار انجام دهد و یا به دیگران اجازه انجام این کار را دهد. –بر چیدن 

ا ضبط می تواند در صورتیکه غرفه دار هزینه تحمیل شده را پرداخت ننماید کاالهای غرفه دار ر   Messe Berlin و فاحش ، مسئوولیت ضرر و زیان یا آسیب به کاالهای نمایشگاه را بر عهده می گیرد.

 و مصادره نماید.

 .طراحی غرفه16

طرح و الزم نیست سقف می باشند  سازه های  غرفه های یک طبقه و همسطح زمین، که بدونغرفه دارانی که دارای شوند ، دستورالعمل های فنی برای طراحی و اجرای تکمیلی غرفه رعایت چنانچه 

مشمول تایید گرفتن و کسب اجباری جواز هستند. طرحهای ساخت  طرح کف و نمای جلو  ، د . تمام سازه های دیگر ، غرفه های متحرک سازه های ویژه نارسال کنگرفتن کتبا تاییدیه برای  نقشه خود را

 ی توان یافت.ارائه گردندجزئیات بیشتر را در مدارک خدمات غرفه دار م  Messe Berlinباید در دو نسخه برای کسب تاییدیه به 
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 ظاهر کلی غرفه ها 16.2

 ممانعت کند.ده اند شاین حق را برای خود قائل است که از ساخت غرفه هایی که نا متناسب طراحی   Messe Berlinغرفه های نمایشگاه باید با طرح و نقشه کلی نمایشگاه سازگاری داشته باشند 

 

 تجهیز غرفه ها در حین ساعات کاری 16.3

 نمایشگاه بطور صحیح تجهیز و مبله شده و پرسنل مجرب در آن مستقر باشند.غرفه باید در طول مدت 

 جریمه  16.4

دار جریمه ای برای هر روز مبلغ می تواند پس از دادن اخطار و در صورت عدم توجه غرفه   Messe Berlin( کوتاهی کند 16.3و  16.2چنانچه غرفه دار در اجرای مقررات ذکر شده در باال )بند  

 یورو مطالبه نماید. 500معادل 

 . اسناد خدمات غرفه داران17

خدمات  استانداردهای تجهیزات فنی در سالنها ، تاسسیسات ، سازه های غرفه ، طراحی و مبلمان و همچنین ارائه سایر –اطالعات زیر می باشد : دستورالعمل های فنی  اسناد خدمات غرفه داران حاوی 

 اتاق و سایر خدمات . اسناد خدمات غرفه دار حاوی فرم های مربوطه الزم می باشد.، بیمه ،روابط عمومی ، کاتالوگ ، رزرو  MB Capital Services GmbHتوسط 

 . بازرسی عمومی سالنها ، نظارت ، نظافت 18

اضطراری ( این شامل نظارت بر غرفه های افراد نمی خروجیهای ه منظور جلوگیری از آتش سوزی ) بعنوان مثال پاکسازی بازرسی منظم از سالن ها را انجام می دهد به ویژه ب  MESSE BERLINالف(

ی نظافتی اجازه ی ورود به سالن ها خارج از کارهااز قبیل به دلیل اینکه ممکن است اتفاقات دیگری در حال رخ دادن باشند   Messe Berlin باشد. خود غرفه داران مسئول غرفه های خود می باشند.

 ی و قبلیسفارش دهند.استقرار چنین سرویس های امنیتی نیاز به تایید کتبMesse Berlinنیز می دهد،اشیا قابل جابجایی باید هر شب قفل شوند. غرفه داران می توانند خدمات امنیتی را به  را ساعات کاری

Messe Berlin.دارد.به غرفه داران توصیه می شود بیمه مناسب را در این خصوص دریافت نمایند 

هر روز قبل از شروع  و راهروها را ارائه می دهد غرفه داران خودشان مسئول نظافت غرفه هایشان می با شند و این کار نظافت بایدمسیرهای تردد خدمات مربوط به نظافت کلی Messe Berlin ب(

 نمایشگاه تمام می شود.

 منصوب شده انجام پذیرد..  Messe Berlinاز طریق شرکت مربوطه که توسط ، فه رباید نظافت و امنیت غپ( اگر غرفه داران از پرسنل خودشان برای نظافت استفاده نکنند 

محیط زیست در مدارک خدمات غرفه  یاقالم زائد که در پی کار ایجاد شده اند را برعهده دارند در این خصوص باید قوانینی که در دستورالعمل هامسئولیت دفع مواد و وی د( غرفه دار یا سازنده منتصب 

 دار ذکر شده توجه و اجرا شود.

 .تاسیسات فنی19

 مجوز دارند جزئیات بیشتر در شرایط مشارکت در نمایشگاه ذکر شده است.  Messe Berlinد که از طرف تلفن و سایر خدمات در سالنها بر عهده ی شرکتهایی می باش –گاز –آب  –تامین متناوب برق 

 عکاسی. 20

 مجاز و دارای کارت عبور مناسب و مربوطهMesse Berlinعکاسان و شرکت های تولید فیلم است که از طرف  عکاسی و فیلمبرداری در حین رویداد  بر عهده ی،  به نمایندگی از غرفه داران

ی نمایشگاه را نخواهد داشت اطالعات وطه چنین مجوزی همچنین قبل و بعد از ساعت بازگشایی نمایشگاه قابل اعمال می باشد.هیچ عکاس یا شرکت تولید فیلم دیگری اجازه ی ورود به مح و می باشد 

 ت کرد.فدریا  MB Capital Services GmbHمرتبط با این موضوع را می توان از 

 . خدمات پذیرایی21

 .انجام میشود  CapitalCatering GmbH, Messedamm 22 14055 Berlin , Germany Telephone + 49(0)30 / 3038-3914خدمات پذیرایی منحصرا توسط 

 . حفاظت از اطالعات22

به منظور  .استفاده و پردازش می کنیم، و همچنین تحقیقات بازار جمع آوری   GmbH  Messe Berlinشما با،تحقق و پردازش قرار  مایی(ی آزستما اطالعات شخصی شما را به منظور صحت سنجی )را

مان که از طرف ما این اطالعات را پردازش می کنند ارسال کنیم چنانچه شما و شرکت های همکار Messe Berlinتحقق تعهد قراردادمان الزم است که بعضی از اطالعات شما را به زیر مجموعه های 

دمات مشابه را به شما پیشنهاد دهند این اطالعات همچنین برای به ما اجازه داده باشید ما اطالعات شما را در اختیار سایر شرکت های همکارمان قرار داده تا آنها بتوانند خدمات تکمیلی خود و سایر خ

اده می دیگر شرکت های همکار مستقر در خارج از آلمان قابل دستیابی می باشد.از اطالعات شما بر طبق موازین قانونی تنها جهت اهداف مشخصی استفMesse Berlinندگان خارجی و رسمی نمای

 خصوص صرف نظر کنید.در این Messe Berlinشود.شما در هر زمانی می توانید از توافق خود با 

 مقررات نهایی .23

 ارائه کتبی تغییرات و اصالحات 23.1

 قانونی و الزم االجراست.Messe Berlin( و همچنین قراردادهای جانبی تنها در صورت تایید 2/1در محتوای این قرار داد ) ماده ی  ریهرگونه تغیی

 قوانین آلمان 23.2

 منتنج شده از این قرار داد ، وابسته و منوط به قوانین جمهوری  فدرال آلمان است.حقوق و تعهدات متقابل 
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 مکان و حوزه ی قضایی 23.3

داخل آلمان ندارد  در شارلوتن بورگ است.چنانچه مدعی علیه یک فرد تاجر یا شخص حقوقی در حیطه قوانین عمومی باشد و یا اگر مدعی علیه حوزه ی قضایی عمومی –حوزه ی تصمیمات قضایی برلین 

 یا در محل تصمیمات قضایی خود مدعی علیه می باشد.  Berlin – Charlottenburgاین حوزه در 

 قانون زمان انقضای شکایت غرفه دار23.4

 امر ممانعت و جلوگیری کند.قانونی قانع کننده ای از این پس از گذشت شش ماه منقضی می شود مگر آنکه دستور   MESSE BERLINخواسته و ادعای غرفه دار علیه 

ونه ای اصالح شوند که اهداف گقررات نخواهد داشت . مقررات باطل شده باید به چنانچه هر یک از قوانین مذکور در ضوابط و شرایط تجارت باطل و بی اعتبار شوند این تاثیری در اعتبار سایر م 23.5

 .مورد نظر حاصل شوند

 

  ITB Berlin نمایشگاه داران غرفه برای غرفه ساخت و طراحی 13

 پیشنهاد میدهیم :  شما به را موارد این ما

 شما شرکت مشخصات با متناسب ،زیبا ارایه یک برای فرد به منحصر ای غرفه طراحی  

 متفاوت ارتفاعات با غرفه ساخت  

 هند تیم برنامه ریزی ما خوشحال خواهند شد که شما را در برنامه ریزی هایتان مشاوره و یاری د

Tel: +49 30 3067 2044. Fax: +49 30 3067 2020. E-Mail: design@mb-capital-services.de  

  یورو شروع میشود ) به اضافه مالیات بر ارزش افزوده ( 93اجاره ای برای غرفه ها به ازای هر مترمربع از قیمت پایه سیستمهای 

خدمات ما خرسند خواهد بود که شما را یاری داده و یک پیشنهاد کامل مدلها و تجهیزات دیگر میتواند اضافه شود. تیم  -اه تجاریپیشنهاد ما برای یک حضور راحت و بی دردسر در نمایشگ

 به شما ارائه دهد 

services.de-italcap-systems@mbMail: -Tel: +49 30 3067 2015. Fax: +49 30 3067 2059. E 

 

 تصاویر ما برای غرفه های پیشنهادی با تجهیزات استاندارد 

 F2 نمونه                                                                                                                               F5 نمونه

 اقالم دیواری، شش رنگ موجود است، رنگ استاندارد سفید -                                                                     متر اقالم  2.50ارتفاع  ، نقره ای ،ocاقالم پشتیبانی در سیستم -

 کابینتهای داخل دیوار، قابل قفل شدن-                                                              پوشش پالستیکی، سفید : رنگهای دیگر نیز موجود است. دیواری،

 کفپوش، رنگ استاندارد : خاکستری، چهار رنگ دیگر موجود است-                                                                                      فل شدنقکابینت داخل دیوار با در تاشو قابل -

 ، رنگ استاندارد mm 1000*1000*1400پیشخوان سه گوش : ابعاد -                                                                    اندارد موجود : خاکستری ، رنگ استneedle felt ،کفپوش-

 با قفسه   mm 1000سفید، ارتفاع                                                                                                              سایر رنگها موجود است.

 سفید، : ، رنگ استانداردmm 1000*1000*1400پلتفرم سه گوش : ابعاد -                                                             ساخت تیرک برای جوانب غرفه، مدل زیگزاگ، قاب بندی توسط -

 ( mm  800یا  mm 500) ارتفاعات دیگر موجود است : mm 1000ارتفاع                                                              25cm، ریل نورپردازی، ارتفاع :  5cm inclلوله های مخصوص 

 با تایپ استاندارد  گذاریها نمای سفید ، حروف-                                                            .50cm، ارتفاع 150cmنمای بیضی شکل به رنگ سفید؛ عرض -

 spotlight ،100w                                                                    Helvetica medium bold,VH: 100mm,max 25 characters 1متر مربع=   p/4عناصر روشنایی :  -

 عناصر نورپردازی-                                                                                                                                          

 خواهید یافت.   ITB BECO-Webshop: www.itb-berlin.de/webshop رشما طیف وسیعی از طرحهای پیشنهای ما را د

 : تماس

MB Capital Services GmbH, Thüringen Allee 12/12A, 14052 Berlin, Germany   

services.com-capital-www.mb, services.de-capital-info@mbEmail:  
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