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I. ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY
LỰA CHỌN

ĐƠN GIÁ

gian

VND

2.500.000 VND/m2

m2

VND

20.000.000 VND/gian

gian

VND

2.000.000 VND/m2

m2

VND

18.000.000 VND/gian

gian

VND

Đất trống (ít nhất 18m2)

1.700.000 VND/m2

m2

VND

Đất trống (ít nhất 50m2)

900.000 VND/m2

m2

VND

Gian tiêu chuẩn (3m x 3m)

2. Khu vực trong nhà
tầng 2 ( B )

Gian tiêu chuẩn (3m x 3m)

Đất trống (ít nhất 18m2)

Đất trống (ít nhất 18m2)
Gian tiêu chuẩn (3m x 3m)

4. Ngoài trời ( N )

GIÁ TRỊ

25.000.000 VND/gian

1. Khu vực trong nhà
tầng 1 ( A )

3. Khu sảnh ngoài trời
có mái che ( S )

SỐ LƯỢNG

* Nhà trưng bày có thể áp dụng cùng lúc các tiêu chí không cùng loại và
cộng dồn % giảm giá vào mục Tổng % giảm giá áp dụng

II. ƯU ĐÃI DÀNH CHO NHÀ TRƯNG BÀY
TIÊU CHÍ

MỨC GIẢM GIÁ

Đăng ký, Đặt cọc trước 15/10/2020
Đăng ký từ 2 - 3 gian hàng (18 - 27m2)
Đăng ký 2 kỳ triển lãm liên tiếp

TIÊU CHÍ

MỨC GIẢM GIÁ

10%

Đăng ký, Đặt cọc trước 15/01/2021

5%

5%

Đăng ký từ 4 gian trở lên (từ 36m2)

10%

Đăng ký 3 kỳ triển lãm liên tiếp trở lên

15%

10%

Tổng % giảm giá áp dụng: ................................................................

III. ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO

* Doanh nghiệp cần cung cấp file đồ họa đủ tiêu chuẩn in theo yêu cầu của BTC

VỊ TRÍ

ĐƠN GIÁ

Thông tin Triển lãm
(KT quảng cáo: 95mmW x 220mmH; In 04 màu; Số lượng phát hành 15.000 bản cho khách tham quan)

9.000.000 VND/trang

Phướn dọc (Kích thước quảng cáo: 0.8mW x 2.4mH; treo đường vào triển lãm)

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN VUI LÒNG GỬI VỀ:
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO & HỘI CHỢ TRIỂN LÃM C.I.S VIỆT NAM
Số 112 - A3 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +84-24-3984 4104/05 * Fax: +84-24-3984 4108
Hotline: + 84 986343638 * Email: cuong@cisvn.com
Số TK: 0011000796347 – Sở giao dịch Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương VN
(SGD – VCB), số 11 Láng Hạ, P.Thành Công, Q. Ba Đình,TP. Hà Nội, VIệt Nam
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Số 10.02 lô A, tòa nhà SATRA, 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: +84-28 39958116 * Fax: +84-28 39958118

5.000.000 VND/tấm

Chúng tôi xác nhận đăng ký gian hàng
tham dự theo những thông tin trên
Ngày ........ / ........ / ................
Ký tên & Đóng dấu

THÔNG TIN & HƯỚNG DẪN
I. GIAN HÀNG TRƯNG BÀY
1. Gian hàng tiêu chuẩn
Diện tích 9m (3mL x 3mW x 2.5mH), bao gồm:
Mặt bằng, vách ngăn, trán tên gian hàng, thảm trải sàn, 01 bàn
thông tin, 02 ghế, 02 đèn fluorescent, 01 ổ cắm điện 220V/5Amp/1P,
01 sọt rác.
Đăng ký tối thiểu: 1 gian

3m

3m

2

2.5m

2. Đất trống
Chỉ bao gồm đất trống. Nhà trưng bày được quyền tự dàn dựng
gian hàng theo thiết kế riêng và hoàn thành các nghĩa vụ với Ban
tổ chức và Nhà triển lãm. Diện tích đăng ký tối thiểu là 18m2 đối với
đất trống trong nhà & sảnh ngoài trời có mái che hoặc 50m2 đối với
đất trống ngoài trời.
* Các đơn vị đăng ký thuê đất trống và dàn dựng riêng xin liên hệ Ban
tổ chức để biết thêm thông tin, quy định và các chi phí liên quan.

II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG
ĐỂ ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG THAM GIA TRIỂN LÃM, ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY
VUI LÒNG THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU:
1. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong Đơn đăng ký tham dự triển lãm, ký đóng dấu và gửi bản scan qua email
cho Ban tổ chức (BTC), hoặc gửi văn bản gốc theo đường bưu điện.
2. Nhận dự thảo Hợp đồng từ BTC, kiểm tra, xác nhận thông tin và số liệu liên quan; BTC sẽ gửi lại văn bản gốc/
bản scan Hợp đồng BTC đã ký đóng dấu.
3. Ký, đóng dấu văn bản Hợp đồng/ bản scan mà BTC đã gửi, giữ lại 01 bản và chuyển lại BTC 01 bản có đầy đủ
chữ ký, đóng dấu của 2 bên; đồng thời chuyển khoản đặt cọc 50% giá trị hợp đồng cho BTC. Sau khi BTC nhận
được hợp đồng và chuyển khoản, thủ tục đăng ký được hoàn tất.
4. Sau khi hoàn thành thủ tục tham dự, BTC sẽ sắp xếp vị trí gian hàng cho quý vị một cách hơp lý dựa trên diện
tích đăng ký, hình thức gian hàng và theo bố trí mặt bằng các khu vực của BTC.
5. Các đơn vị đăng ký tham dự sau ngày 19/06/2021 phải chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi kí
hợp đồng để được chính thức xác nhận đăng ký tham dự.
* Đăng ký tham dự Triển lãm chỉ có giá trị khi Ban tổ chức nhận được đơn đăng ký và đặt cọc.
Phần còn còn lại có thể thanh toán trước khi khai mạc triển lãm 30 ngày.

III. QUYỀN LỢI DÀNH CHO NHÀ TRƯNG BÀY
KHI THAM GIA TRIỂN LÃM, CÁC ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY SẼ ĐƯỢC NHẬN NHỮNG QUYỀN LỢI SAU:
Thư xác nhận tham dự của BTC và Hỗ trợ từ phía BTC để có được giấy phép (vận chuyển/tạm nhập - tái xuất)
của các cơ quan chức năng cho hàng hoá trưng bày tại triển lãm.
Tham gia và trở thành 1 phần trong các chiến dịch quảng bá, marketing, xúc tiến thương mại trước triển lãm
của BTC.
Niêm yết tên công ty và quảng bá sản phẩm trong cuốn catalogue chính thức của triển lãm.
Tham dự các hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm mà không cần đăng ký trước.
Nhận giấy mời tham dự Lễ khai mạc và tham quan triển lãm theo tiêu chuẩn và quy định của BTC.
Bên cạnh các quyền lợi nêu trên, BTC sẽ lựa chọn một số nhà thầu dàn dựng, vận chuyển, cung cấp dịch vụ đi
lại, ăn ở để các đơn vị tham gia lựa chọn sử dụng. Trừ trường hợp được quy định rõ, các đơn vị tham gia triển
lãm được quyền tự quyết định về việc tham gia sử dụng các quyền lợi trên. BTC cũng sẽ hỗ trợ cung cấp dịch
vụ cho các đơn vị trưng bày có nhu cầu tổ chức sự kiện, hoạt động, hội nghị riêng trong thời gian diễn ra triển
lãm, chi phí tổ chức sẽ được tính riêng theo yêu cầu.

