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 قیمتهای پایه اجاره واحد پیج شرکت نمایشگاه ها به شرح ذیل میباشد :

 پیج :
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 000/000/9 برای هر عنوان نمایشگاهی  1

 

 توضیحات : 

برنده مزایده الزاما می بایستی نسبت به نصب تجهیزات متناسب با سایر دستگاه ها ) آمپلی فایر ، تغذیه  و..... (  -1
طبق نظر و هماهنگی مسئولین با رعایت نکات فنی و کلیه کابل کشی های الزم را راک مورد نظر اقدام نماید 

 نمایشگاه برای صدا رسانی انجام دهد  .

بلندگو در داخل سالنهای پارس ، پردیس  و پرشیا  30الزاما می بایستی نسبت به نصب حداقل برنده مزایده  -2
 ه باشد . اقدام و توزیع صدای مناسب داشت

 کلیه مراحل تست و راه اندازی با هماهنگی مسئولین نمایشگاه می باشد . -3

مسابقات ورد نیاز برای برگزاری برنده مزایده الزاما می بایستی نسبت به تهیه میکروفن ها و سایر وسایل م -4
 و جلوی غرفه ها پیش بینی الزم را داشته باشد . هاسالن داخلدر

برنده مزایده الزاما می بایستی تجهیزات الزم برای تابلوهای روان مستقر در سالنهای پارس  و پرشیا  را داشته   -5
 واز عهده کار بری  و اپراتوری آن برآید  .

بایستی کلیه موارد و قوانین شرعی ، اجتماعی ، فرهنگی  و ضرورتهای اداره فرهنگ و  برنده مزایده الزاما می -6
، همچنین گویندگان رادیو نمایشگاه می بایستی دارای را رعایت نماید  واماکن نیروی انتظامی ارشاد اسالمی

 صدای خوب و جذاب باشد و ضمن رعایت موارد فوق هماهنگ با مسئولین نمایشگاه باشد .

ه موارد مورد نیاز مسئولین نمایشگاه و مجریان نمایشگاهی بصورت رایگان در طول برگزاری نمایشگاه کلی -7
 خواهد بود .

پیش بینی الزم برای جدا سازی صدای سالنها و برگزاری همزمان دو نمایشگاه و  برنده مزایده الزاما می بایستی -8
 مدیریت صوت و صدارسانی را داشته باشد و بموقع و بطور جداگانه وظایف مربوطه را انجام دهد . 

 می باشد . ضمانتنامه بانکییا  بانکی تضمینی ریال بصورت چک 000/000/25ضمانتنامه شرکت در مزایده    -9

 مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد . %9ه مبلغ پیشنهادی ب  -10


