
 

 

 

 تاریخ های مهم

 تاریخ شروع شرح ردیف

1 

 کل غرفه نهیهز %20مهلت انصراف با کسر  نیآخر

و  گرددیعودت نم یگونه وجه چیه خیتار نی)توجه : در صورت انصراف بعد از ا

 (گرددیم افتیغرفه در نهیکل هز

07/11/1400 

 25/10/1400 شروع ثبت نام 2

 07/11/1400 پایان ثبت نام 3

 07/11/1400 آخرین مهلت دریافت متن اطالعات شرکت جهت درج کتاب نمایشگاه 4

5 
 مهلت ارائه مستندات نیآخر

 (یخارج یکاال شیعرضه و نما ،یداخل یکاال شی)عرضه و نما
07/11/1400 

 20/11/1400 باشد.( یحساب کامل م هی)ارائه نقشه منوط به تسو ییجانما یاعالم نقشه ها 6

 20/11/1400 یمهلت جهت اعالم خودساز بودن بصورت کتب نیآخر 7

 24/11/1400 الزم یها دییجهت اخذ تا یغرفه ساز ییاجرا یمهلت ارائه نقشه ها نیآخر 8

 03/12/1400 و دعوت نگیو پارک ییشناسا یکارت ها لیتحو 9

 03/12/1400 شگاهینما یبه داخل سالن ها میو حج نیسنگ یبارها یمحموله ها انتقال 10

 03/12/1400 )خودساز( یغرفه ساز اتیکه عمل ییمحل غرفه به شرکتها لیتحو 11

 05/12/1400 خودساز یشرکت ها یغرفه ساز اتیمهلت اتمام عمل نیآخر 12

 06/12/1400 کاال در غرفه دمانیغرفه به شرکت ها و چ لیتحو 13

 06/12/1400 شگاهیسالن ها قبل از افتتاح نما پلمپ 14

 07/12/1400 شگاهینما یرسم افتتاح 15

 عصر 17صبح الی  9 شگاهیاز نما دیبازد ساعت 16

 10/12/1400 شگاهیاز نما یرسم انیپا 17

 11/12/1400 سالن هیو تخل یشینما یو خروج کاالها یآور جمع 18

 

 دومین نمایشگاه بین المللی دستاورد های مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته : شگاهینما عنوان 

 1400ماه  اسفند 10 یال 7 : زمان 

 یالملل نیب یشگاههاینما دائمی محل ،چمران گراهربز ،تهران : مکان 

  با المللی بین نمایشگاههای سهامی شرکت توسط اعالمی شرایط اساس بر است ممکن الذکر فوق های تاریخ 

 تغییراتی مواجه شود که از طریق وب سایت و کانال واتساپ اطالع رسانی خواهد رسید.

 ساخت و ساز و ساعت پلمپ قبل از افتتاح تابع شرایط تحویل گرفتن سالن ها از نمایشگاه و زمانبندی انتقال بار ،

می باشد و احتمال تغییر آن وجود دارد و حتی االمکان با ستاد برگزاری هماهنگی های الزم  شرایط ساخت و ساز

 .صورت گیرد


