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 هدف -1

 نصب تبلیغات بیلبوردهای شركت هاا در محایط اااراف ساالنهای    هدف از تهیه این دستورالعمل تشریح شرایط 

 می باشد. گاهاول برگزاری نمایش در مركز نمایشگاه های بین المللی كیش

 کاربرد دامنه -2

برای متقاضیانی كه درخواست تبلیغات در محیط ااراف سالن های نمایشگاه ها را دارند كاربرد این دستورالعمل 

 دارد.

 مراجع -3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف -4

 ندارد.

 مسئوليت -5

 اره امور نمایشگاه ها می باشد.مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده رئیس اد -5-1

 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مادیر اماور هماایش هاا و نمایشاگاه هاا        -5-2

 می باشد.

 روش اجرا -6

 : دمركز نمایشگاه های بین المللی كیش بشرح ذیل می باش شرایط نصب تبلیغات در دیواره خارجی
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 4متر افقی ) ارتفاع 4×5در ابعاد و  PSDبصورت الیه باز  یارح ارائه شده توسط شركتها می بایست -6-1

 و روزلوشن باال باشد. CMYKمتر( با فرمت  5متر و عرض 

است كه شامل هزینه نصب و چاپ  بق تعرفه های مصوبامط ر دیواره نمایشگاههزینه اجاره بیلبورد د -6-2

 می باشد.نیز 

 الزامی می باشد. اهيک هفته قبل از برگزاري نمايشگ ،ارسال لوح فشرده ارح -6-3

، اولویت با متقاضیانی ها نمایشگاهمركز بدلیل محدودیت در تعداد جانمایی تابلوهای تبلیغاتی دیواره  -6-4

 است كه زودتر اقدام نموده اند.

درج هرگونه تصاویر و مطالب غیر موضوعی و یا خارج از شئونات در ارح ارسالی ممنوع بوده و در  -6-5

 صالح می گردد.صورت مشاهده از ارح حذف و ا

 هماهنگی های اولیه جهت ارسال لوح فشرده با مجری نمایشگاه می باشد. -6-6

 جهت هماهنگی نهایی و تعیین جانمایی بر روی دیواره نمایشگاه با شمارهمتقاضیان می توانند  -6-7

 تماس حاصل نمائید. 44421046

از افتتاح نمایشگاه به  بایستی یک هفته قبلمی اصل فیش واریز اجاره بها بهمراه لوح فشرده ارح  -6-8

 امور نمایشگاهی شركت سرمایه گذاری و توسعه كیش تحویل گردد.

 مدارک پيوست -7

                                                           ندارد         


