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 کتاب تهرانی المللبيننمايشگاه  یبازرگاننامه تبليغات و شيوه

 کليات. 1 ماده
 رآمديد منابع تقويتتمرکز و  ايجاد خصوص در تهران کتاب الملليبين نمايشگاه مصوب راهبردهاي و هاسياست اجراي در
 و تبليغات حامي مالي )اسپانسري(، جذب به مربوط امور و موارد تمامي ذيل، اهداف تحقق منظوربه و نمايشگاه اقتصادي و

 .شد خواهد انجام ذيل نامةشيوه مطابق نمايشگاه، بازرگاني

 اهداف. 2 ماده

 کتاب الملليبين نمايشگاه درآمدزايي و اقتصادي هايفرصت و هاظرفيت از بهينه استفاده و هماهنگي تمرکز، ايجاد 
 تهران؛

 تبليغاتي؛ امور يكپارچگي و نمايشگاه زيبايي و محيط انضباط حفظ 

 بيروني؛ مشارکت جذب سازيزمينه و نمايشگاه اقتصادي هايفرصت معرفي و شناسايي 

 اهداف؛ شدن اجرايي و تحقق براي موردنياز امكانات و منابع تدارک و تأمين خصوص در الزم هايهماهنگي انجام 

 موردنياز؛ استانداردهاي و هاتعرفه ضوابط، تدوين و تعيين 

 چهارچوب در) حمايت جذب براي بازارها اين مديران با مؤثر ارتباط برقراري و هدف بازارهاي شناسايي و بازاريابي 
 نهايي؛ نتيجة حصول تا پيگيري و( نمايشگاه کاري هايسياست

 ها؛طرح ايهزينه و مالي برآورد و اجرايي پيشنهاد تهية در مشارکت و همكاري 

 هايمزيت به توجه با واصله مشابه پيشنهادهاي گزينش يا انتخاب منظوربه الزم هايگزارش تهية و کارشناسي 
 يک؛ هر نسبي

 نمايشگاه؛ نياز با متناسب تخصصي محورهاي و هااولويت تنظيم 

 ،يک؛ هر برداريبهره نحوه تبيين و درآمدزا هايفرصت و فضاها تعيين و گسترش شناسايي 

 ضوابط و ساختار. 3 ماده
 کميسيون ،و اتخاذ تصميم در مورد تمامي منابع درآمدي نمايشگاه نامهشيوه اين در مندرج اهداف تحقق منظوربه. 1-3

 موسسه ي،فرهنگ امور معاونت نمايندگان، رئيس کميسيون( عنوانبهنمايشگاه ) مقامقائم از متشكل نمايشگاه بازرگاني
 مسئول مصوب، وظايف شرح مطابقنمايشگاه  رئيسبا حكم  ،نماينده( سهصنف نشر )هر يک  و ايران فرهنگي هاينمايشگاه

 .بود خواهد شدهتعيين ضوابط پيگيري و اجرا

 .کنندمي انتخاب پيگيري و هماهنگي براي «دبير» عنوانبه را نفر يک خود بين از کميسيون اعضاي: 1 تبصره

 کند.عضو ناظر بدون حق رأي در جلسات کميسيون شرکت مي عنوانبهمدير کميتة حراست  :2 تبصره
 يدرآمدزاي هايظرفيت و هافرصت پيشنهادها، تمامي اندمكلف نمايشگاه، اجرايي عوامل و هابخش و هاکميته کلية. 2-3

 .نمايند معرفي يادشده کميسيون به کردن، نهايي از قبل را خود بخش ويژهبه و نمايشگاه با مرتبط
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 يدتأي و کميسيون اين در تصويب و تائيد به منوط مربوط، هايطرف و مالي حاميان با قرارداد انعقاد يا توافق قطعيت :1 تبصره

 .بود خواهد معامالت کميسيون در نهايي

 ،(راسپانس) پشتيبان جذب و تبليغاتي فضاهاي و هافرصت فروش منظوربه نمايشگاه هايبخش و هاکميته مكاتبه هرگونه :2 تبصره

 محسوب فتخل و نيست مجاز اعالمي قيمت و تعرفه خصوص در کميسيون تأييديه اخذ از پيش و مجوز کسب و هماهنگي از قبل
 .شودمي
 ،(يتبليغات فرصت اعطاي از ناشي درآمد و نمايشگاه خدمات ازجمله) طرفين تعهدات خصوص در اوليه توافق از پس. 3-3

 .شد خواهد اقدام نمايشگاه مجري مؤسسه توسط قرارداد انعقاد به نسبت
 مربوط متمرکز حساب يک در بالفاصله و مستقيماً نمايشگاه، به مربوط يدرآمد هايفعاليت از ناشي درآمدهاي تمامي. 4-3
 .شد خواهد واريز نمايشگاه به
 از درآمد ايجاد در مؤثري نقش که نشر صنفي هايتشكل يا هاشرکت مؤسسات، اشخاص، هايتالش جبران منظوربه. 5-3

 از پس معامالت کميسيون تصويب با شدهکسب درآمد از درصدي اند،داشته( مالي حامي) اسپانسر و تبليغات جذب طريق
 .يافت خواهد اختصاص ايشان به وصول

 و هاشرکت ،مؤسسات ها،تشكل براي ايجادشده درآمد و فعاليت با متناسب دستمزد و پاداش اختصاص ضوابط :تبصره

 مايشگاه،ن معامالت کميسيون تصويب و بازرگاني کميسيون پيشنهاد با اند،داشته معمول مؤثر تالش زمينه اين در که اشخاصي
 .شد خواهد اجرا و تعيين

 ي،احتمال اجرايي موانع و مشكالت رفع و پيگيري و مجري مربوط تعهدات اجراي حسن و قرارداد مفاد اجراي بر نظارت. 6-3
 .بود خواهد بازرگاني کميسيون نمايندة منتخب عهدة بر
 و يبررس معامالت کميسيون در نمايشگاه مقررات چهارچوب در ،کميسيون فعاليت موردنياز تنخواه و هاهزينه برآورد. 7-3

 .گرفت خواهد قرار اقدام مورد

 هافعاليت موضوع. 4 ماده
 :است زير شرح به کميسيون در طرحقابل موارد

 نمايشگاه؛ جذب حامي مالي )اسپانسر( با مرتبط موارد تمامي 

 نمايشگاه؛ سالن داخل و محيطي تبليغات با مرتبط موارد تمامي 

 نمايشگاه؛ در واگذاريقابل تبليغاتي و مواد غذايي؛ خدماتي هايغرفه و فضاها تمامي 

 نمايشگاه؛ خاص اطالعاتي هايداده و مجازي فضاي در نمايشگاه با مرتبط درآمدزايي هايفرصت تمامي 

 نمايشگاه؛ نامةويژه يا نقشه از اعم مكتوب درآمدزايي و تبليغاتي هايفرصت تمامي 

 نمايشگاه؛ در سازيغرفه با مرتبط موارد تمامي 

 تصويري؛ و صوتي درآمدزايي و تبليغاتي یهافرصت 

  تبليغات در موارد فوق. نامةشيوهتدوين دستورالعمل و 

 نمايشگاه داخلي محيط در تبليغات ضوابط. 5 ماده
 بازرگاني کميسيون از مجوز کسب به منوط نمايشگاه، برپايي ايام در هاسالن داخلي و محيطي تبليغات هرگونه انجام. 1-5

 و آوريجمع نمايشگاه حراست هماهنگي با تبليغاتي اقالم رعايت، عدم صورت در. است مربوط هزينة پرداخت و نمايشگاه
 .شد خواهد مطرح تخلفات به رسيدگي هيئت در مراتب



3 
 

 هايغرفه يا راهرو فضاي از استفاده و نمايند نصب خود غرفة حريم درون را خود تبليغاتي اقالم توانندمي فقط دارانغرفه. 2-5
 .است ممنوع منظور، بدين مجاور

 و است ممنوع دارانغرفه توسط سالن سقف از هاآن مشابه اقالم يا پوستر نويسي،پارچه بنر، هرگونه آويختن يا نصب. 3-5
 آن پرداخت کننده،شرکت به ابالغ از پس و تعيين کميسيون توسط جريمه مبلغ و شدهجريمه مشمول توجه، عدم صورت در

 .بود خواهد الزامي
 اقالم ديگر و پستالکارت پوستر، فشرده، لوح برچسب، ويزيت، کارت بروشور، بالن، بنر، تراکت، هرگونه توزيع و نصب. 4-5

ارش ناظران، پس از گز و نيست مجاز نمايشگاه بازرگاني کميسيون از مجوز اخذ بدون غرفه از خارج در دارانغرفه توسط تبليغاتي
 .بود خواهد اقالم اين آوريجمع به موظف ،حراستمجري تبليغات نمايشگاه با حضور نمايندة کميتة 

 از ادهاستف نيز و مشابه کاالهاي ديگر و تبليغاتي شكل به علمي هايبازي و جورچين جدول، دار،آرم دستي ساک توزيع. 5-5
 .است مجاز نمايشگاه بازرگاني کميسيون از مجوز اخذ با صرفاً غرفه از خارج در تبليغاتي کاور يا لباس

 غرفه سقف يا ديوار روي از را خود تبليغاتي اقالم توانند،مي کنندگانشرکت فوق، بند در ذکرشده تبليغات اجراي براي. 6-5
 .نمايند نصب غرفه کف از متر 3 ارتفاع تا حداکثر و
به و بازرگاني کميسيون از مجوز اخذ از پس کاال، تبليغ منظوربه دارانغرفه توسط تصويري صوتي وسايل از استفاده. 7-5

 .بود خواهد مجاز دارانغرفه ساير براي مزاحمت ايجاد عدم شرط
 .است پذيرامكان نمايشگاه بازرگاني کميسيون از مجوز اخذ با صرفاً غرفه، از خارج در تبليغاتي فعاليت هرگونه انجام. 8-5
 .است ممنوع ،هاسالن داخل در راديويي و صوتي تبليغات انجام. 9-5
 
 


