اطالعیه شماره 3
جزئیات نحوه ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
 12الی  12مهر ماه سال 79
تمامی متقاضیان محترمی که تمایل به مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه بین المللی صنعت را دارند می
توانند از روز شنبه  79/11/12تا زمان تکمیل ظرفیت نمایشگاه به سایت ثبت نام این نمایشگاه به نشانی
www.idro-sanat.com

مراجعه و با مطالعه شرایط و راهنمای ثبت نام و طی مراحل زیر نسبت به ثبت

درخواست اقدام نمایند.
الزم به ذکر است به درخواست ثبت نام و عضویت اشخاص و شرکت هایی که قبل از تاریخ  79/11/12اقدام
نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2کاربران جدید با مراجعه به بخش سبز رنگ "عضویت در سایت" نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام و
منتظر دریافت دو ایمیل تائید عضویت و اطالعات نام کاربری و رمز عبورجهت ورود به حساب کاربری باشند.
 -1کاربران دوره قبل نیازی به عضویت مجدد در سایت ندارند و در صورت ضرورت ویرایش مشخصات ،می
توانند با مراجعه به بخش "مشخصات شرکت" نسبت به انجام تغییرات و ویرایش اقدام نمایند.
تبصره :کاربران در صورت فراموش کردن رمز عبور می توانند به

لینکhttps://www.idro-

 sanat.com/users/forgotمراجعه کنند.
 -3کاربران دوره قبل و جدید می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود از طریق بخش قرمز رنگ
"ورود به سایت" وارد پنل کاربری شده و در قسمت "ثبت نام در نمایشگاه" و با حرکت ماوس بر روی
"نمایشگاه مورد نظر" بر روی درخواست مشارکت کلیک نموده و درخواست خود را تکمیل و نسبت به
بارگذاری مدارک مورد نیاز و همچنین پرداخت وجه غرفه به صورت آنالین (از طریق کارت های بانکی عضو
شبکه شتاب) در مهلت مقرر اقدام نمایند.
بدیهی است ثبت نام در این نمایشگاه صرفاً بصورت آنالین و از طریق وب سایت به آدرس فوق امکان پذیر
خواهد بود .لذا با عنایت به عدم امکان ثبت نام حضوری خواهشمند است از مراجعه به دفتر این شرکت
خودداری فرمائید.
همچنین در صورت وجود هر گونه ابهام ،خواهشمند است از طریق
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 +70-712-1192920سواالت خود را مطرح و از همان طریق پاسخ دریافت نمائید.
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