
Please fill the form and email back to:   :يرجى تعبئة االستمارة  وارسالها عبر البريد االلكتروني  aetex@imsuae.com

Institution Name:

Representative Name :       

Representative`s Position:

Address:

Tel:

Mobile:

Email:

website:

اسم الجهة :

اسم ممثل الجهة:

المسمى الوظيفي :

العنوان :

 هاتف:

 موبايل:

البريد االلكتروني:

الموقع االلكتروني: 

We hereby confirm our respect to the regulations
and laws and our commitment to any amendment
adapted by the Concerned authorities in
the United Arab Emirates.

نؤكد  احترامنا للوائح والقوانين والتزامنا
بالتعديالت التي يتم تطبيقها من قبل 

الجهات المعنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

Diamond Sponsor 
Golden Sponsor
Silver Sponsor 

Diamond Packages : 100,000 AED 
Golden Package: 75,000 AED
Silver Package: 50,000 AED

راعي ماسي 
راعي ذهبي 
راعي فضي 

الباقة الماسية : ١٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي
الباقة الذهبية: ٧٥,٠٠٠ درهم اماراتي
الباقة الفضية:  ٥٠,٠٠٠ درهم اماراتي

28 Feb - 2 March 2023



Terms and Conditions
-Upon signature, the exhibitor is committed to the terms of the contract

without any further modification or cancellation, as he 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:
-The location/rented zone must be ready one day prior to the opening date.

In case of the delay, the contract is considered void.

Presentation:
-The exhibitor should only exhibit his goods in the rented zone 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: 
 The exhibitor is required to clear out the rented zone at the end 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 considered the

sole responsible for any expenses and consequences that apply on the

planner, therefore the planner has the right to file a 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

- The planner is entitled to cancel the Exhibition in case of imperative

circumstances or under any circumstances beyond his control.

-The planner is entitled to change the platforms numbers and location,

and to advance or delay the Exhibition date.

- The planner is entitled to take any necessary action without consulting

the exhibitor in case of breaking any of the contract clause.

Date:

Signature:  

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

اي شرط كما يلتزم بدفع قيمة اجار المنصة المؤجرة كامال .
-في حال انسحاب العارض من المعرض ال يحق له استرداد اي المبالغ

المدفوعة مهما كانت قيمتها ويتوجب على العارض تسديد كامل قيمة
اإلستاند مع دفع تعويض (١٠٠٠٠) درهم لمنظم  المعرض.

-في حالة مخالفة العارض للشروط والواجبات التالية يعتبر العقد الغيا.
وتعتبر المبالغ المدفوعة حقًا للمنظم وال يحق للعارض استردادها في

حالة.
الدفعات :

- سداد الدفعه المقدمه ٥٠ ٪ عند توقيع العقد. 
-  سداد باقي قيمة اإليجار المتفق عليه قبل مده ال تتجاوز أسبوع من

تاريخ بدأ المعرض.
 اإلستعدادات :

اإللتزام بتجهيز الموقع / المساحة المؤجرة / قبل  يوم من إفتتاح
المعرض وفي حال التأخير  تنطبق الشروط / إلغاء العقد.

طريقة العرض :
على المستأجر اإللتزام بعرض السلع ضمن المساحة المؤجرة فقط، مع
اإللتزام بعدم عرض أي سلعه خارج المساحه المؤجره أو في الممرات. 

- اإللتزام بعرض المنتوجات المنصوص عليها بعقد اإليجار.
 اإلخالء :

اإللتزام بإخالء المساحة المؤجرة بعد المعرض حسب القوانين المعمول
بها داخل مركز المعارض  والتي يبلغ بها 

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

مالحظه:
 في حالة رجوع أي شيك يتحمل المستأجر كافة المصاريف والتبعات
الواقعه على المنظم كما ويحق للمنظم رفع دعوى قضائيه مطالبا

باسترداد قيمة الشيك وذلك حسب القوانين المتبعه بالدوله مع أحقية
المنظم بإلغاء العقد دون الرجوع للمستأجر أو إخطاره.

- يحق لمنظم المعرض إلغاء او تاجيل إقامة المعرض عند تواجد اي
ظروف قهرية خارج إرادة المنظم.

- يحق لمنظم المهرجان او المعرض تغير ارقام المنصات واألماكن
وكذلك تغير تاريخ المعرض سواء تقديم أو تأخير تاريخ المعرض.

- يحق للمنظم التصرف كليا دون الرجوع الى العارض في حالة مخالفة اي
بند من بنود العقد والعقد شريعة المتعاقدين.

التاريخ: 

التوقيع:


