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موضوع:اعالم هزینه غرفه سازی
زمان موثر 96/3/20:
صفحه یک از یک

نمایشگاهی

راهنمای یک انتخاب خوب

تعرفه غرفه ساز

هزینه طراحی ساخت و نصب غرفه در تهران و شهرستان ها
تا ۵۰0متر مربع مساحت

 ۱۳00/000ریال

تا  ۱۰۰متر مربع مساحت تا  55متر مربع مساحت تا  30متر مربع مساخت تا  24متر مربع مساحت تا 18متر مربع مساحت تا  10متر مربع مساحت

تا  ۲۵۰متر مربع

 1۶00/000ریال  1۹50/000ریال  ۲۲۰0/000ریال  ۲۴۰0/000ریال  ۲۷۰0/000ریال  ۳۲00/000ریال  3۸00/000ریال
قیمت ها به ریال است و اعتبار قیمت ها تا 1396/3/2۰می باشد برای اطالع از آخرین قیمت ها به  www.ghorfesaz.irمراجعه فرمایید

این هزینه ها بر اساس یک غرفه کامل می باشد که شامل کف سازی با پارکت و یا ( MDFبنا به موجودی انبار غرفه ساز) وارتفاع حدود  10سانتیمتری
است این غرفه در صورتی که حداقل یکماه فرصت تا زمان برگزاری داشته باشد و قرارداد غرفه سازی به امضا برسد غرفه ساز به عنوان اشانتیون دو
ست میز وصندلی استیل و یک عدد  42 LCDاینچ (بنا به موجودی انبار غرفه سازو الویت عقد قرارداد) در محل غرفه نصب می نماید در واقع این غرفه به
صورت کلید در دست تحویل می گردد
روش محاسبه طراحی و ساخت غرفه تابع دو پارامتر زمان و فاصله می باشد
الف) اگرتا زمان افتتاحیه نمایشگاه کمتر از یک ماه فرصت باقی مانده باشد وهنوز قرارداد غرفه سازی منعقد نشده باشد هزینه متراژ به
صورت شانه قبلی محاسبه می شود به مثال های 1و  2در زیر توجه نمایید
ب) برای شهرهایی با فواصل بیشتر از  250کیلومتر با تهران به ازای هر  250کیلومتر فاصله  5درصد به قیمت ها اضافه نمایید برای
اطالعات بیشتر به مثال  3توجه فرمایید
ج)جهت برآورد هزینه غرفه سازی در نمایشگاه کیش به هزینه غرفه سازی (مطابق جدول باال)  20درصد اضافه نمایید
مثال  -1برای غرفه ای با مساحت  150متر مربع که در هنگام عقد قرارداد کمتر از یک ماه تا تاریخ افتتاحیه نمایشگاه فاصله داشته باشد
هزینه غرفه سازی بجای متر مربعی  160هزار تومان مبلغ  195هزار تومان محاسبه می شود یعنی:
 292500000=1950000*150ریال
مثال -2همچنین فرض کنید شما دارای غرفه ای با ابعاد  28متر مربع می باشید ولی تا تاریخ افتتاحیه نمایشگاه کمتر از یکماه زمان باقی مانده است به جای
متر مربعی  240هزار تومان یک شانه به سمت چپ رفته و مبلغ متر مربعی  270هزارتومان را در  28متر مربع می نماییم یعنی۷۵۶۰۰۰۰۰=۲۸*۲۷۰ :
مثال  -3برای غرفه سازی در نمایشگاه شیراز که در حدود  1000کیلومتر با تهران فاصله دارد دارای  4فاصله  250کیلومتری می باشد ()1000= 250*4
پس (  20 ) 5*4=20درصد به قیمت پایه غرفه سازی در این شهر اضافه میگردد در صورتی که غرفه ای  50متری در شیراز داشته باشیم هزینه غرفه سازی
عبارت است از متر مربعی  264هزارتومان البته این در صورتی است که یکماه تا افتتاحیه نمایشگاه زمان داشته باشیم۲۶۴۰۰۰۰*۵۰=۱۳۲۰۰۰۰۰۰ :
که در آن عدد  50مساحت غرفه می باشد عدد  ۲۶۴۰۰۰۰ریال مبلغ فی غرفه سازی به ازای متراژ کمتر
از  55متر مربع با احتساب  20درصد افزایش قیمت پایه به دلیل فاصله می باشد وعدد ۱۳۲۰۰۰۰۰۰مبلغ
ساخت این غرفه  50مترمربعی درنمایشگاه بین المللی شیراز می باشد
مثال -4برای محاسبه هزینه ساخت غرفه ای که دارای مساحت  70متر مربع همکف و  12متر مربع در
طبقه دوم است به صورت زیر عمل می نماییم
قیمت ساخت هر متر مربع طبقه دوم 180*000/1950=000/510/3
 42120000=3510000*12قیمت ساخت  12متر مربع در طبقه دوم
 136500000=1950000*70قیمت ساخت  70متر مربع غرفه
 178620000=42120000+136500000قیمت ساخت کل غرفه با احتساب  12مترطبقه دوم و  70متر همکف

اطالعات مفید تری شامل :

تصاویر غرفه های ساخته شده  ،نمونه کارهای غرفه سازی
را در کانال راهنمای غرفه سازی ببینید
@ghorfe

تلگرام 09122410821

تمامی فرم ها و سایر اطالعات را در
مالحظه فرمایید

@ghorfesaz_bot

Ghorfesaz.ir@gmail.com
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