
Company Name:...............................................................
Point of Contact Name : ...................................................
Point of Contact Person:....................................................
Mail Address: ....................................................................
POBox: .................................Tel: .....................................                                                            
Mobile:...................................Fax:.....................................
Email:................................................................................

 

NAME.: ...........................................................................

SIGNATURE AND STAMP:...........................................

Payments terms: 50% on signing the contract , full Payme-
nt to be made no later than one week after the beginning 
of the exhibition with a chequein favourof the Ajman Cha-

اسم الشركة

العنوان

هاتفصندوق البريد
موبايل

...................................................................... :

................................................................ :
............................................... :
............................................................................... :

...................... :...................................... :
فاكس ............................. :..................................... :

: .......................................................................بريد الكتروني
: .....................................................................نشاط الشركة

املسمى الوظيفي ملمثل الشركة

 
 

االسم

التوقيع و ختم

 
............................................................................. :

.................................................................... :

50 % عند توقيع العقد علي ان تسدد كامل
  :

احكام املدفوعات

 

القيمة في موعد اقصاه اسبوع قبل بداية املعرض
على ان يكون الدفع عن طريق شيك محرر لصالح غرفة جتارة و صناعة

 

عجمان

aetex@imsuae.com :يرجى تعبئة االستمارة و ارسالها عبر البريد االلكتروني
BOOKING FORM

استمارة حجز منصة

نشاط الشركة

We herey, acknowlege respecting the regulation
and con�rming to any amendment adapted by the
Concerned authorities in the United Arab Emirates.

نؤكد  احترامنا القوانني والتزامنا
بالتعديالت التي يتم تطبيقها من قبل 

املتحدة اجلهات املعنية في دولة اإلمارات العربية

Booking Type
Space Only:

Upgraded Shell Scheme:

9m x 6m - 54sqm
6m x 6m - 36sqm

6m x 3m - 18sqm
3m x 3m - 9sqm

6m x 3m - 18sqm 3m x 3m - 9sqm

  

TOTAL :

PRICES (AED)
Space Only:

Upgraded Shell Scheme:

54sqm - 45,000+VAT Tax          36sqm - 35000+VAT Tax
18sqm - 20,000+VAT Tax           9sqm - 10,000+VAT Tax

٥٤م - ٤٥،٠٠٠
١٨م - ٣٢٠،٠٠٠ 

 
 

 
 

 

 اسعار الباقات

٣٦م - ٣٥،٠٠٠
٩م - ١٠،٠٠٠ 

٩18sqm - 22,500+VAT Tax          9sqm - 13,500 +VAT Taxم - ١٣،٥٠٠ ١٨م - ٢٢،٥٠٠ 

مجموع المبلغ

مساحة فقط:

منصة عرض مجهزة:

 + ضريبة املضافة
 + ضريبة املضافة

 + ضريبة املضافة

 + ضريبة املضافة
 + ضريبة املضافة

 + ضريبة املضافة

٩م X ٦م  -  ٥٤م 

٦م X ٦م  -  ٣٦م 

٦م X ٣م  -  ١٨م 

٣م X ٣م  - ٩م 

٣م X ٣م  - ٩م ٦م X ٣م  -  ١٨م 

منصة عرض مجهزة:

نوع الحجز
مساحة فقط:



الشروط  و األحكام
بعد توقيع العقد يلتزم العارض بالبنود الواردة بالعقد دون تغير او الغاء اي

شرط كما يلتزم بدفع قيمة ايجار املنصة املؤجرة كامال
في حال انسحاب العارض من املعرض ال يحق له استرداد اي من املبالغ

املدفوعة مهما كانت قيمتها ويتوجب على العارض تسديد كامل قيمة

اإلستاند مع دفع تعويض (10000) درهم ملنظم  املعرض
في حالة مخالفة العارض للشروط والواجبات التالية يعتبر العقد

وتعتبر املبالغ املدفوعة حقاً للمنظم وال يحق للعارض استردادها في

الدفعات
عدم سداد الدفعه املقدمه 50 % عند توقيع العقد

عدم سداد باقي قيمة اإليجار املتفق عليه قبل مده ال تتجاوز أسبوع قبل
تاريخ بدأ املعرض
اإلستعدادات 

اإللتزام بتجهيز املوقع / املساحة املؤجرة / قبل  يوم من إفتتاح املعرض
وفي حال التأخير  تنطبق الشروط / إلغاء العقد

طريقة العرض
على املستأجر اإللتزام بعرض السلع ضمن املساحة املؤجرة فقط، مع

اإللتزام بعدم عرض أي سلعه خارج املساحه املؤجره أو في املمرات
اإللتزام بعرض املنتوجات املنصوص عليها بعقد اإليجار 

اإللتزام بإخالء املساحة املؤجرة بعد املعرض حسب القوانني املعمول
بها داخل مركز املعارض  والتي يبلغ بها

اليحق ألي مشترك إسترجاع أية مبالغ مالية أو شيكات في حال  
فسخ العقد وذلك قبل موعد إفتتاح املعرض

مالحظه
في حالة رجوع أي شيك يتحمل املستأجر كافة املصاريف والتبعات
الواقعه على املنظم كما ويحق للمنظم رفع دعوى قضائيه مطالبا

باسترداد قيمة الشيك وذلك حسب القوانني املتبعه بالدوله مع
أحقية املنظم بإلغاء العقد دون الرجوع للمستأجر أو إخطاره

يحق ملنظم املعرض إلغاء إقامة املعرض عند تواجد اي ظروف قهرية

إرادةاملنظم
يحق ملنظم املهرجان او املعرض تغير ارقام ااملنصات واألماكن وكذلك 

تغير تاريخ املعرض سواء تقدمي أو تأخير تاريخ املعرض
يحق للمنظم التصرف كليا دون الرجوع الى العارض في حالة 

مخالفة اي بند من بنود العقد والعقد شريعة املتعاقدين

.................................................................... :

.................................................................... :

TERMS AND CONDITIONS
Upon signature, the exhibitor is committed to the term of the 

commits to paying the full amount of the platform rental fee .
In case the exhibitor withdraws from the exhibition he has 
no right to any refund and he must pay the full amount of the 
platform rental and a compensation of 10000 AED to the 
exhibition planner.In case the exhibitor did not comply with the 
terms and conditions, the contract is considered void and all paid 
amounts will be for the planner and the exhibitor has no right to 
any refund.
PAYMENTS
To make a down payment of 50% upon signature.
Failure to make full payment of the amount included in 
the contract one week before the opening date.
PREPARATIONS

opening date. In case of the delay, the contract is considered 
void.
PRESENTATION

and should not exhibit any product outside the rented zone or in 
the crosswalks.
Exhibitors should only exhibit the products included in the 
lease.
CLEARING OUT

of the exhibition as stated by the laws enforced inside the 
Exhibitions Center.
CANCELLATION
Exhibitor has no right to get any refunds for any amounts of 
cash or cheques in case of contract cancellation before the 
opening date.
Note: In case any cheque was declined, the exhibitor is consid-
ered the sole responsible for any expenses and consequences that 

lawsuit claiming back the value of the cheque as stated by the 
laws enforced in the state with the right of the planner to cancel 
the contract without consulting the exhibitor or notifying him

tive circumstances or under any circumstances beyond his 
control.

location, and to advance or delay the Exhibition date.

consulting the exhibitor in case of breaking any of the contract 
clause.Pacta sunt servanda.
Date:________________________
Signature: _____________________


