


 
 

                                                                
 

 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه رمین چهاقوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
 زمان بندي برگزاري نمایشگاه .1 

 ا نشان می دهد.ر نمایشگاهبرنامه زمان بندي برگزاري ) 1(جدول 

 مالحظات تاریخ عنوان ردیف
 عملیات ثبت نام، جانمایی و اخذ مجوز ها

 هاي مرتبطآخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه و ارسال فرم 01/06/1401 نامآخرین مهلت ثبت 1

 01/06/1401 سازيتاییده غرفه 2
رگزارکننده و نمایشگاه هاي تاییده غرفه سازي از واحد فنی شرکت بآخرین مهلت ارسال فرم
 و دریافت مجوزهاي الزم

3 
کارت دعوت بازدید کننده ویژه مشارکت 

 کنندگان
 هاي ویژه دعوت از متخصصیندریافت کارت 20/05/1401

 عملیات اجرایی نمایشگاه

 عملیات غرفه سازي و ورود کاال 4
05/06/1401 

 08:30ساعت شروع: 
 22:00ساعت پایان: 

 و ورود کاال يسازغرفه اتیشروع عمل •
 دارد فتراكیل ایو  لیبه جرثق ازیکه ن نیآالت سنگنیماش •

 عملیات غرفه سازي و ورود کاال 5
06/06/1401 

 08:30ساعت شروع: 
 22:00ساعت پایان: 

 و ورود کاال يسازغرفه اتیشروع عمل •
 دارد فتراكیل ایو  لیبه جرثق ازیکه ن نیآالت سنگنیماش •

 و ورود کاالعملیات غرفه سازي  6
07/06/1401 

 08:30ساعت شروع: 
 18:00ساعت پایان: 

  18:00حداکثر تا ساعت  يسازاتمام کار غرفه •
 سبک و حمل با جک پالت يهاکاال ورود •
 شگاهیاستاندارد نما يهاغرفه لیتحو •
 در محل ستاد اجراي در مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب دارانکارت غرفه لیتحو •

7 
 شنبهسه

 و روز اول نمایشگاهافتتاحیه 

08/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30ورود غرفه داران از ساعت  •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 شگاهینما هیافتتاح •
 شهر آفتاب یشگاهیدر مرکز نما يکارت غرفه داران در محل ستاد اجرا لیتحو •
 برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی •

8 
 شنبه ارچه

 روز دوم نمایشگاه

09/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30ورود غرفه داران از ساعت  •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی •

9 
 شنبهپنج

 روز سوم نمایشگاه

10/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30اران از ساعت ورود غرفه د •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 ها و دوره هاي آموزشیبرگزاري کارگاه •

10 
 جمعه

 روز چهارم نمایشگاه
 

11/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30ورود غرفه داران از ساعت  •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 آموزشی ها و دوره هايبرگزاري کارگاه •
 شگاهیحضور در نما یگواه میو تقد هیاختتام نییآ •

11 
 شنبه

 و خروج کاال هیتخل

12/06/1401 
 09:00ساعت شروع: 
 21:00ساعت پایان: 

 خود ساز يغرفه ها بیتخر •
 یسبک و قابل حمل با چرخ دست يکاال ها خروج •
 بیرتها  به تبه داخل سالن11:00از ساعت  يبار يها نیها و ماش لیجرثق ورود •

 يریبارگ يهابودن به درب کینزد

 باشد. یم گانیجهت غرفه داران به صورت را نگیپارک ،یشگاهیانجام شده با مرکز نما داتیالزم به ذکر است با توجه به تمه •
 بیلن ها شروع شده و به ترتسا ياست با توجه به مکان غرفه از ابتدا شگاهیبه داخل سالن نما يبار يها نیورود ماش ازمندیکه ن نیسنگ يکاالها ورود •

ورود از  رمفقط با حضور مسئول غرفه و پس از گرفتن ف نیو ورود ماش باشد یها مورد قبول نم نیبابت ورود زود هنگام ماش یو اعتراض ردیپذ یصورت م
 . باشدیم ریشهر آفتاب امکان پذ یشگاهیمستقر در مرکز نما ییستاد اجرا


