LIÊN HOAN
ẨM THỰC ĐỒNG NAI 2017
Từ ngày 20 đến 25/12/2017
Trung tâm Hội nghị & Tổ chức Sự kiện Đồng Nai
1 Nguyễn Ái Quốc,
c, P Tân Phong, thành phố
ph Biên Hòa

BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA
I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Công ty CP DV và Xúc tiến
ti thương mại Hiệp hộii Doanh nghiệp
nghi thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ :03 - 05 Pasteur, Phường
ng Nguyễn
Nguy Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.3915.4195 Fax: 023915.4193
3915.4193 Mã số thuế : 0309708567
Đại diện: Bà Phùng Trần Uyên Phương Chức vụ: Tổng Giám đốc
II. ĐƠN VỊ THAM GIA: ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Địa chỉ : ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Điện thoại:: .............................................Fax:
.............................................
............................ Mã số thuế: .............................................................
................................
Đại diện: ............................................... Chức vụ: ......................................................................................................
.............................................................
Người liên hệ: ....................................... ĐTDĐ: .........................................................................................................
.............................................................
Chúng tôi đồng ý tham gia hội chợ như sau:
III. SẢN PHẨM TRƯNG BÀY: ...................................................................................................................
...................
.................................................................................................
Nhà hàng
Quán ăn
Ẩm thực truyền thống
Sảnn phẩm
ph làng nghề
Shop online
Tiệm
m bánh
Cafe/Tráng miệng
Công ty du lịch
l
Nông sản sạch
Ăn vặt/vỉaa hè
Ph kiện khác
Phụ
IV.YÊU CẦU ĐĂNG KÝ:
QUI CÁCH
GIAN HÀNG

ĐƠN GIÁ
(ĐÃ BAO GỒM
M 10% VAT)

Gian tiêu chuẩn
n Đất trống
(VNĐ/1m2)
(VNĐ/1gian)
Gian hàng (3m x3m)
7.700.000
770.000
Gian hàng (7m x7m)

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ

Gian tiêu
chuẩn (gian)

Đất trống
(m2)

VỊ TRÍ

THÀNH TIỀN

24.000.000

Khác
Cộng
Tổng số tiền thanh toán
Số tiền bằng chữ: ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................
• Hạn chót đăng ký: ngày 30/11/2017

V. PHƯƠNG THỨC
C THANH TOÁN:
Chúng tôi thanh toán bằng tiền mặtt
hoặc chuyển khoản
theo các đợt sau: ứng
ng trước
trư 50% tổng giá trị sau
khi xác nhận đăng ký; 50 % còn lại sẽ được
đư thanh toán trước khai mạc 10 ngày.
VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
* Bảng đăng ký (BĐK) này đượcc xem như là Hợp
H đồng kinh tế có hiệu lựcc khi hai bên ký kết.
k BĐK tự thanh lý sau
khi bên tham gia hoàn tất thủ tụcc thanh toán và BTC cung cấp
c hóa đơn tài chính hợp lệ.
* Số tiền ứng trước sẽ không đượcc hoàn trả
tr nếu đơn vị đăng ký không tham gia hội chợ vì bất kỳ lý do gì.
* Chúng tôi chấp thuậnn tuân theo các quy định
đ
hội chợ kèm theo, được xem như phầnn không thể
th tách rời của BĐK
này. BĐK được lập thành 02 bản, mỗii bên giữ
gi 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
Ngày……..tháng …….năm
ăm 2017
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC
C

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
V THAM GIA

QUI ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA
I. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
1.Doanh nghiệp tham gia (DN) chọn vị trí theo sơ đồ
2. Điền thông tin theo mẫu của Ban tổ chức (BTC)
3.Gửi về BTC kèm bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh và thông báo khuyến mại (nếu có)
4.Hoàn tất
đăng ký và nộp 50 % chi phí tham gia theo giá trị hợp đồng.
II. HÀNG HÓA SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
* DN phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan quản lý.
* Nghiêm cấm trưng bày và bán các sản phẩm, hàng hoá không rõ nguồn gốc nơi sản xuất, hàng cấm kinh doanh,
hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng và hàng hoá vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.
* DN phải tự chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp pháp việc triển lãm của mình. BTC có quyền hủy bỏ, ngăn cấm
DN trưng bày các loại hàng hóa dịch vụ vi phạm pháp luật mà không bồi thường hay đền bù bất cứ trường hợp nào.
* Hàng hóa trưng bày phải đúng với hạng mục đã đăng ký với BTC.
* Nếu có chương trình bán hàng giảm giá, khuyến mãi tại hội chợ bắt buộc phải đăng ký trước với Sở Công Thương
tỉnh Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh theo qui định, nếu không DN sẽ bị phạt.
III. THỜI GIAN HỘI CHỢ
Hoạt động

Nhận gian
hàng thi
công

Đất trống
tự dựng

Gian hàng
tiêu chuẩn
Đưa hàng hóa vào
trưng bày
Phát thẻ ra vào
Đưa hàng hóa ra ngoài
Tháo dỡ gian hàng và
dọn hàng ra về
Phát giấy ra cổng

Thời gian

Lưu ý

* DN có quyền chọn đơn vị dàn dựng riêng và đăng k
16/12 – 19/12
bản vẽ cho BTC trước ngày 10/12/2017
07:30 - 22:00
(Riêng ngày 19/12 không hạn * Chiều cao gian hàng tối đa cho phép: 4,5m
chế thời gian)
18/12 – 19/12
* Đơn vị dàn dựng sẽ do BTC chỉ định
09:00 - 22:00
* DN có thể đưa hàng hóa vào ngay sau khi dàn
(Riêng ngày 19/12 không hạn
dựng hoàn thành.
chế thời gian)
18/12 – 19/12
* Phải có Thẻ ra vào do Ban Tổ chức (BTC) cấp.
09:00 - 18:00
16/12
Nhận tại Văn phòng BTC hội chợ, 5 thẻ/gian hàng
Bắt đầu từ 08:00
Chỉ bắt đầu từ 20/12
Phải có Phiếu ra hàng của BTC
* DN tự bào quản hàng hóa trong khi tháo dỡ
25/12
26/12
21:00 – 11:30 & 07:00 -17:00 * DN chỉ được đóng gói gian hàng khi thời gian
hội chợ thực sự kết thúc.
25/12
DN phài hoàn tất tài chính với BTC
Chỉ bắt đầu lúc 21:00

IV. QUI ĐỊNH CHUNG VỀ THI CÔNG
* DN dàn dựng đúng vị trí ghi trong bản đăng ký, không được lấn chiếm diện tích gian hàng khác hoặc không gian
chung (lối đi, hành lang,...)
* DN thi công phải tự chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao động, an toàn kỹ thuật điện và phòng cháy chữa
cháy trong suốt thời gian dàn dựng và tháo dỡ gian hàng.
V. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC VỀ ĐIỆN – NƯỚC – VỆ SINH – AN NINH – TIẾP THỊ, QUẢNG BÁ
(DN vui lòng đọc kỹ Tài liệu hướng dẫn tham gia của BTC gửi kèm)
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty CP DV & Xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh
03-05 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.
Điện thoại : 028.3915.4195 Fax: 023915.4193 Mã số thuế : 0309708567
Tài khoản: 0071005427138 tại Ngân Hàng Vietcombank – CN TP.HCM

