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PHIẾU ĐĂNG KÝ
(Dành cho gian hàng tiêu chuẩn 3 x 3m)
Số:
HC/NHD/2010
BÊN A: CÔNG TY TNHH SX - TM & DV QUẢNG CÁO NAM HẢI (Namhai Design)
VPĐD: 362 Đại lộ Bình Dương - P. Phú Lợi - TX. TDM - Bình Dương.
Số tài khoản: 4211 30 00 10 0686 tại Ngân hàng OCB Bình Dương
Điện thoại: 0650.3 878-070 * 3 878-080 * Fax: 0650.3 878-070
Người đại diện: MAI XUÂN PHONG
BÊN B:…………………………………………………………………………….…………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:.………………………………………………………………………………..…………
Tài khoản ngân hàng:………………………………………………………………………………
Người đại diện:…………………………………………………Chức vụ:………………………..
Sản phẩm trưng bày & kinh doanh :…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Quảng cáo: Doanh nghiệp được quảng cáo miễn phí xung quanh không gian Lễ Hội tối
đa 03 bandrole/hộp đèn. Kích cỡ bandrole/hộp đèn sẽ được thống nhất. Nếu doanh
nghiệp có nhu cầu quảng cáo khác vui lòng liên hệ Nam Hải Design để bàn bạc.
NỘI DUNG KÝ KẾT:
Chúng tôi (Bên B ) đồng ý tham gia và đăng ký thuê gian hàng, đất trống tại LỄ HỘI
MUA SẮM & GIẢI TRÍ (Nông Nghiệp & Thương Mại Huyện Tân Uyên 2010 ) như sau:
I. Gian hàng tiêu chuẩn: (đã bao gồm VAT)
Số lượng…..…gian x 3.000.000 đồng = ………………đồng. Vị trí đăng ký số:……………..
II. Đất trống: (đã bao gồm VAT, tối thiểu 18m2):……………………đồng/ m2
…….……… m2 x…………..….đồng =……………đồng.Vị trí đăng ký số:……………
(Doanh nghiệp đăng ký đất trống tự tổ chức dàn dựng. Chi phí thuê đất trống không bao gồm
điện, thảm trải sàn, các trang thiết bị khác. Khi thi công gian hàng đơn vị phải đăng ký và thanh
toán tiền điện sử dụng).
TỔNG GIÁ TRỊ ĐĂNG KÝ: (I) + (II) = ……………………………….........................................
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ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Phiếu đăng ký này không được tẩy sửa và chỉ có giá trị khi khách hàng trả trước
50% số tiền đăng ký (bên B thanh toán ngay khi ký Phiếu Đăng Ký này). Số tiền
này không được hoàn trả lại nếu khách hàng không tham gia hội chợ. 50% giá trị
hợp đồng còn lại thanh toán cho Nam Hải Design ngay sau khi bên B ký nhận gian
hàng/đất trống từ Nam Hải Design. Sau khi Lễ hội kết thúc, Phiếu Đăng Ký này
xem như đã thanh lý xong.
2. Đối với thương nhân Việt Nam và nước ngoài khi tham gia hội chợ phải thực hiện
nghiêm chỉnh Nghị Định 37/2006/NĐ của Chính Phủ Việt Nam ban hành ngày
04/4/2006 về việc quy định chi tiết Luật Thương Mại về hoạt động xúc tiến thương
mại.
3. Bên A sẽ hỗ trợ cho Bên B về việc thuê mướn thêm thiết bị (bàn ghế, đèn, quạt, tủ
kính, vật tư trang bị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thuê nhân viên bán hàng…)
4. Hai bên A và B cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Bản Đăng
Ký, không bên nào đơn phương hủy bỏ hoặc sửa đổi. Trong quá trình thực hiện,
bên nào vi phạm hợp đồng phải bồi thường cho bên kia toàn bộ thiệt hại do việc vi
phạm gây ra. Nếu có tranh chấp phát sinh không tự giải quyết được thì sẽ được
điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành.
5. Bản đăng ký được xem như đã thanh lý sau khi Lễ Hội kết thúc và 02 bên hoàn
thành nghĩa vụ như đã quy định ở trên.
6. Bản đăng ký được làm 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.
Bình Dương, ngày
ĐẠI DIỆN BÊN A

tháng

năm 2010
ĐẠI DIỆN BÊN B

1

Namhai Design - Nâng tầm thương hiệu

