PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG HỘI CHỢ VIETFISH 2020
1.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:

Tên công ty
Tên viết tắt

Mã số thuế

Địa chỉ
Website
Điện thoại

Fax

Tên người phụ trách

Chức vụ

Di động

Email:

THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN (Vui lòng ghi rõ nếu thông tin khác thông tin ở trên):

*BTC Hội chợ Vietfish sẽ dựa vào thông tin được cung cấp ở mục 1 để liên lạc và xuất hóa đơn, Đơn vị triển lãm nếu có
thay đổi thông tin vui lòng cập nhật với BTC.

2. NGÀNH HÀNG THAM GIA TRIỂN LÃM:

Thủy sản

Máy móc thiết bị

Nuôi trồng & Dịch vụ

Giá trị gia tăng

Khác

3. ĐĂNG KÝ MẶT BẰNG/GIAN HÀNG:
Đơn giá (VND)
Loại gian
Số gian
Mặt bằng trống
2.002.000/m2
9m2
12m2
Dàn
Tiêu chuẩn(1)
5.000.000/gian
Số gian: …… x 5.000.000 VNĐ
dựng Nâng cấp(2)
9.000.000/gian
Số gian: …… x 9.000.000 VNĐ
Phí đồng triển lãm(3)
2.500.000/đơn vị
Số đơn vị: …. x 2.500.000 VNĐ
Hệ số vị trí(4)
Giảm 5% giá mặt bằng trống khi đăng ký kèm thanh toán trước ngày 10/11/2019
Giảm 10% giá mặt bằng trống đối với hội viên VASEP
Tổng chi phí trước thuế
Thuế VAT (10%)
Tổng cộng
5. VỊ TRÍ MẶT BẰNG/GIAN HÀNG:
Vị trí gian hàng mong muốn theo thứ tự 1-3 (vui lòng ghi rõ số gian hàng)
1………………………….
2. ……………………….

Thành tiền (VNĐ)

3. …………………………..

Vị trí gian hàng sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng ký và ưu tiên cho các Đơn vị thanh toán đúng hạn.

□

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản đăng ký gian hàng hội chợ Vietfish 2020 ở trang 1 và 2.
Ngày….. tháng….. năm 201…..
Đại diện đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG VIETFISH 2020
1. THANH TOÁN
Sau khi nhận được Phiếu đăng ký gian hàng và đồng ý với vị trí đã chọn, Ban tổ chức (BTC) và Đơn
vị triển lãm sẽ tiến hành ký hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc. Việc xác nhận đăng ký gian hàng
chỉ có hiệu lực khi việc ký kết hợp đồng hoàn tất đúng hạn.
2. HỦY ĐĂNG KÝ MẶT BẰNG/ GIAN HÀNG
Việc hủy hợp đồng thuê mặt bằng chỉ được xem như có hiệu lực khi Đơn vị triển lãm có thông báo
bằng văn bản qua Fax hoặc email và nhận được sự đồng ý từ BTC.
Phí hủy bỏ: 30% tổng giá trị hợp đồng nếu hủy trước ngày 01/02/2020
50% tổng giá trị hợp đồng nếu hủy trước ngày 01/04/2020
100% tổng giá trị hợp đồng, nếu hủy sau ngày 01/04/2020
3. GHI CHÚ
(1) Gian tiêu chuẩn: Mỗi gian đều được trải thảm, 2 hoặc 3 mặt là vách nhôm ghép ván MDF, bảng tên
(không quá 30 ký tự) và các trang thiết bị sau:1 bàn tiếp tân (0.5m x 0.7m x 1m); 1 bàn gỗ tròn; 6
ghế xếp; 1 giỏ đựng rác; 2 đèn huỳnh quang 1,2m (40W-220V); 1 ổ cắm điện 5Amp, 220V (12/24h)
(2) Gian nâng cấp: Mỗi gian hàng nâng cấp theo thiết kế đều được trải thảm, 2 hoặc 3 mặt là vách
nhôm ghép ván MDF, bảng tên và các trang thiết bị sau:
- Banner đứng (2m x 0.5m) và banner ngang (2m x 1,25m) số lượng banner tùy theo vị trí gian hàng
(banner sẽ thể hiện theo mẫu chung của BTC nếu đơn vị tham gia không gửi thiết kế);
- 1 bàn tiếp tân (0.5m x 0.7m x 1m); 1 bàn gỗ tròn; 6 ghế xếp; 1 giỏ đựng rác; 2 đèn huỳnh quang
1,2m 40W-220V; 1 ổ cắm điện 5Amp, 220V (12/24h)
(3) Phí đồng triển lãm áp dụng với các trường hợp 2 hoặc nhiều đơn vị cùng triển lãm trên mặt bằng đã
đăng ký.
(4) Hệ số vị trí được thể hiện rõ trên sơ đồ mặt bằng được gửi kèm trong thư mời.
Vd: Gian hàng có hệ số vị trí 10% = (2.002.000 VNĐ/m2 x 12 m2) x 1 gian x 10% = 2.402.400
VNĐ

