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TÊN TIẾNG ANH (viết HOA): …………………………………………………………………………………............ 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….................................... 

Điện thoại: ………………………………………....    Fax:………………………     Email:…................................ 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..     

Cán bộ phụ trách tham gia Hội chợ:…………………………………………………………................................... 

Chức vụ:………………………………………….. Di động: ……………………..    Email:…………………….. 

1 Chúng tôi đăng ký gian hàng tham gia Hội chợ Xúc tiến Thương mại sản phẩm Nông nghiệp vào chuỗi bán lẻ của 
tập đoàn AEON – VIETNAM.  

2 1. Sản phẩm trưng bày và giới thiệu tại Hội chợ: 

STT Tên mặt hàng Giá bán sản phẩm 
 

1   

2   

3   

  3  
4 2. Chứng chỉ chất lượng, an toàn thực phẩm mà doanh nghiệp đã đạt được: (bắt buộc, đánh dấu”x” vào ô vuông) 

  Global Gap    VietGap  Hữu cơ  ATVSTP    Khác(ghi rõ):………. 
5  
6 3. Đăng ký gian hàng 

Loại gian hàng Đơn giá 
Số lượng 
gian /khu 

vực 
Thành tiền 

Gian hàng trưng bày kích thước 2m x 2,5m x 2,2m 9.000.000 đồng/gian   
 

Thành phố hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho các Doanh nghiệp (4.500.000đ/gian), nhưng tối đa không quá 2 gian/DN. 
Việc tham gia chỉ có hiệu lực sau khi Ban Tổ chức tiến hành ký hợp đồng và nhận được 100% tổng chi phí tham gia bằng tiền mặt hoặc chuyển 
khoản của doanh nghiệp. 
 

7 4. Dịch vụ đăng ký thêm: 
 

      Đăng ký thêm gian hàng       Khác……. 

Địa chỉ liên hệ: 
• Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội -

Số 10 phố Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, Hà Nội.  
• Liên hệ: Nguyễn Bá Bằng – 0904.969.737 
                  Đặng Ngọc Toàn – 0936.717.989 
 
 
 
 
 

          Ngày ........tháng ........năm 2019 
 

Đại diện đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
VÀO CHUỖI BÁN LẺ CỦA TẬP ĐOÀN AEON – VIETNAM 

            Từ ngày 10/10/2019 – 13/10/2019 
Tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Long Biên  Số 27 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội



 
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI CHỢ 

 

 

 

1. Doanh nghiệp đăng ký tham gian hàng phải cam kết: 
§ Chỉ trưng bày sản phẩm có chất lượng cao và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, sản phẩm đang xuất khẩu, sản 

phẩm đặc sản/ đặc trưng của địa phương và được cấp giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền). Bao bì đóng gói 
đảm bảo tính thẩm mỹ và được Ban Tổ chức duyệt trước khi trưng bày.  

§ Sản phẩm trưng bày đảm bảo tính thẩm mỹ theo quy định của Ban tổ chức. 
§ Nhân viên giao dịch chuyên nghiệp.  
§ Trong quá trình giao dịch với khách hàng, luôn có hóa đơn bán hàng ghi đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định (mỗi 

số hóa đơn có 02 liên trở lên). 
§ Chấp hành đủ các qui định của Ban tổ chức và pháp luật Nhà nước. 

2. Điều kiện bàn giao gian hàng 
Đơn vị tham gia Chương trình phải hoàn tất hồ sơ đăng ký và thủ tục khác trước ngày 31/8/2019. 

3. Bố trí và sử dụng diện tích trưng bày 
Để đảm bảo thiết kế trang trí tổng thể của Chương trình và căn cứ vào thời gian đăng ký, nguyện vọng của các đơn vị tham gia. BTC 
sẽ bố trí sắp xếp vị trí trưng bày của các đơn vị tham gia.BTC có thể thay đổi lại thiết kế tổng thể và vị trí của các đơn vị mà các đơn vị 
không có quyền khiếu nại. 
Đơn vị tham gia Chương trình không được cho thuê lại gian hàng hoặc sử dụng gian hàng với mục đích khác. Nếu vi phạm, BTC 
sẽ thu hồi lại gian hàng vô điều kiện. 

4. Việc hủy bỏ tham gia Chương trình 
Trong trường hợp rút, không tham gia Chương trình, đơn vị tham gia phải thông báo cho BTC biết bằng văn bản trong vòng 20 ngày 
trước ngày khai mạc và chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh do sự hủy bỏ tham gia. 

5. Vận chuyển hàng ra vào khu trưng bày 
Các đơn vị tham gia Chương trình không được tự ý thu dọn phá dỡ và chuyển hàng trưng bày ra ngoài khu vực trưng bày trong suốt 
thời gian trưng bày chính thức của Chương trình trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của BTC. 
Các đơn vị tham gia có trách nhiệm chịu mọi chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng vào ra khỏi địa điểm trưng bày. Những 
vật liệu không phải là hàng trưng bày thì không được để trong khu vực của Chương trình. 

6. Quảng cáo và bán hàng tại Chương trình 
Hệ thống banner, backdrop, biển quảng cáo mà doanh nghiệp sử dụng đều phải được thống nhất theo các quy định của ban tổ chức, 
đảm bảo thẩm mỹ và cảnh quan chung của hội chợ. 
Tất cả hàng hóa tham gia Chương trình phải đăng ký và được BTC đồng ý. Các đơn vị tham gia trưng bày phải tự chịu trách nhiệm 
về chất lượng, tính pháp lý của hàng hóa mình trưng bày. 
Các đơn vị tham gia tự chịu trách nhiệm về việc bán hàng của mình (nộp thuế, đưa hàng hóa vào trưng bày, giá cả,…) theo quy định 
của BTC. 

7. Bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý và rủi ro 
Khi hết giờ mở cửa Chương trình, các đơn vị tham gia có trách nhiệm kiểm tra hàng, sau đó quây bạt niêm phong và bàn giao lại 
cho đội bảo vệ của nơi tổ chức Chương trình và BTC niêm phong cửa. Trong thời gian mở cửa Chương trình của ngày hôm sau, 
nếu có sự cố sảy ra (mất mát hoặc hỏng hóc), đơn vị tham gia phải giữ nguyên hiện trạng và báo cho đội bảo vệ và BTC biết ngay 
để lập tức giải quyết. Trong giai đoạn trang trí và trưng bày hàng, đơn vị tham gia phải tự chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ gian hàng 
của mình. 
BTC không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát nào xảy ra trong thời gian mở cửa 
Sau khi sử dụng gian hàng, thiết bị dụng cụ thuê của BTC phải được trả lại nguyên vẹn. Đơn vị tham gia phải chịu bồi thường nếu 
xảy ra hỏng hóc hoặc đánh mất trong thời gian sử dụng. 

8. Thay đổi thời gian hoặc địa điểm 
Trong trường hợp cần thiết, BTC có quyền thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Chương trình và sẽ thông báo cho đơn vị tham gia 
trước ngày khai mạc ít nhất một tháng về địa điểm và ngày tổ chức Chương trình mới. 
Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn,…) mà Chương trình không thể tổ chức được, dựa trên cơ sở thực 
tế BTC cùng với Doanh nghiệp mỗi bên sẽ phải tự chịu rủi ro dựa trên tình hình thực tế. 

9. Phòng cháy và bồi thường thiệt hại 
Tuyệt đối nghiêm cấm mang chất cháy nổ và khu vực diễn ra Chương trình. Nghiêm cấm sử dụng điện để đun nấu, sưởi sấy vật liệu 
trong khu vực trưng bày. Các đơn vị phải chịu bồi thường thiệt hại do nhân viên của đơn vị mình gây ra trong quá trình tham gia 
Chương trình. 

10. Vệ sinh gian hàng 
Các đơn vị tham gia tự chịu trách nhiệm về việc vệ sinh gian hàng của mình, BTC có trách nhiệm vệ sinh toàn bộ đường đi và khu vực 
chung của Chương trình. 

11. Luật lệ và quy định của Chương Trình 
Các đơn vị tham gia Chương trình phải tuân theo luật pháp Việt Nam và tất cả các quy định do BTC đề ra. Đơn vị tham gia Chương 
trình phải tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng. 


