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"دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غالت ،آرد و نان "IBEX2019
89/20/02

 -آخرین مهلت و تکمیل مدارک ثبت نام همراه با تسویه حساب کامل

یکشنبه

 -آخرین مهلت ارسال اطالعات مندرج در کتاب نمایشگاه کامالً خوانا

شنبه

89/20/0

 -آخرین مهلت ارسال درخواست برگزاری سمینار ،همایش و  ...برای مشارکت کنندگان

شنبه

89/20/0

 -آخرین مهلت ارسال درخواست فرمهای آب و برق

شنبه

89/20/0

 -آخرین مهلت تکمیل فرمهای مربوط به کارت شناسائی و ارسال فرم حراست

شنبه

89/20/0

 زمان تائید طرح و صدور مجوز ساخت غرفه های خودساز فقط و فقط شنبه و یکشنبه  8و  02شهریور می باشد(.مدارککامل مورد نیاز طبق مقررات غرف خودساز اعالمی در سایت و صدور مجوز از طریق سامانه  www.esbatonline.irانجام خواهد
شد).
 زمان تحویل سالن ها ساعت  02032صبح روز شنبه ( 89/20/00در صورت تغییر زمان ،مراتب اعالم خواهد شد) زمان جابه جایی و تخلیه کاالهای سنگین فقط و فقط از ساعت  00:11صبح شنبه  89/20/00تا ساعت  22روزیکشنبه  89/20/01می باشد(.بسیار مهم) (به استثنای مشارکت کنندگان فضای باز)
* به جهت احترام به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی روزهای دوشنبه 81/10/01و سه شنبه  81/10/08سالن های تحت پوشش
تعطیل خواهند بود.
 آخرین مهلت غرفه سازی و انجام کلیه امور نجاری ،نقاشی و  ...تا ساعت  00روز چهار شنبه  89/20/02می باشد. چیدمان غرفه و غرفه آرایی از ساعت  1::1صبح تا ساعت  08روز پنج شنبه  89/20/00می باشد. روز پنج شنبه  89/20/00راس ساعت  00سالنها پلمپ خواهد شد. افتتاح نمایشگاه ساعت  02032صبح روزجمعه  89/20/00می باشد ساعت بازدید همه روزه از ساعت  01الی  01می باشد. تخلیه و تخریب غرفه ها از ساعت  02روز سه شنبه  89/20/00تا ساعت  01روز چهارشنبه 89/20/01می باشد(.بسیارمهم)
در صورت تغییر در جدول زمانی اعالمی ،مراتب اعالم خواهد شد.
از این که با رعایت جدول زمانبندی اعالمی به خود و کلیه همکاران و مشارکت کنندگان محترم احترام گذاشته
و به جهت هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه گام برمی دارید پیشاپیش مراتب سپاس مارا پذیرا باشید.
با تقدیم احترام
ستاد برگزاری
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی
صنعت غالت ،آرد و نان ()IBEX2019

