
 

 

 

 
 

BẢN ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG 
 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: 

Tên doanh nghiệp : ............................................................................................................  

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

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

Website: ................................. Mã số thuế:........................................................................  

Người liên hệ:  ........................ …..……….Chức vụ:   .. ………….…….ĐTDD: ..................  

II. ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG 

Gian hàng Số gian Vị trí  Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 

Gian trang sức (3m x 3m)     

Khu A (gian nâng cấp) 

A1-A3  85.000.000  

Số chẵn  63.000.000  

Số lẻ  65.000.000  

Khu C (gian nâng cấp) 
Số chẵn  61.000.000  

Số lẻ  63.000.000  

Khu B-D (gian tiêu chuẩn/ tự dựng) 
Tiêu chuẩn   28.500.000  

Tự dựng  24.000.000  

Khu E      

Gian tự dựng   22.000.000  

Gian tiêu chuẩn    26.500.000  

Gian tự dựng sử dụng lối đi làm 
gian hàng, tính đơn giá 1m2 

    1.000.000  

Máy thiết bị (tiêu chuẩn/tự dựng)     

Gian tự dựng sử dụng lối đi làm 
gian hàng, tính đơn giá 1m2 

    1.000.000  

 
Khu F (3m x 3m) 

  24.000.000  

Khu G (gian tự dựng)   65.000.000  

Quầy kỹ thuật nữ trang (2m x 2m)   5.000.000  

Quảng cáo     

Quyển danh bạ hội chợ 
(14cm x 21cm, 4 màu) 

    

- Trang trong     5.000.000  

- Bìa 3   15.000.000  

Hộp đèn 
(ngoài hàng rào 3m x 2m) 

    5.000.000  

Băng rôn dọc (3m x 5m)     7.000.000  



 

 

 

Tổng giá trị thanh toán:  ..................................................................................................  

Bằng chữ:  ....................................................................................................................................................   

Ghi chú: 
- Giá trên đã bao gồm VAT. 
- Việc đăng ký gian hàng và quảng cáo chỉ có giá trị khi BTC nhận được Bản đăng ký (có ghi ngày, 

ký tên, đóng dấu), và có giá trị chờ thanh toán trong 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu chưa thanh toán 
100% việc đăng ký sẽ tự động hủy, và mở cho DN khác đăng ký. 

- DN hoàn tất thanh toán tiền gian hàng và quảng cáo trước 15g ngày 18/10/2017 để được nhận 
gian hàng (ngày giờ nhận gian hàng quy định trong Bản nội quy). 

- Trường hợp hủy hoàn lại tiền hoặc thay đổi gian hàng phải thông báo bằng văn bản cho BTC sớm 
2 tháng trước hội chợ. BTC sẽ không giải quyết sau thời điểm đó. 

- Vui lòng đọc kỹ brochure thông tin và nội quy hội chợ trước khi đăng ký. 
- DN có nhu cầu trang thiết bị khác hoặc thêm so với quy định gian hang trong nội quy, đề nghị đăng 

ký theo mẫu đính kèm và thanh toán hết chi phí cùng lúc với đăng ký và thanh toán tiền gian hang. 
 
 
Ưu đãi: 

- Giảm 10% tiền thuê gian hàng, dành cho DN trong nước thanh toán hết 100% trong vòng 7 ngày 
kể từ ngày đăng ký (áp dụng đến trước 17g ngày 30/6/2017 

- Giảm 5% tiền thuê gian hàng, dành cho DN trong nước thanh toán hết 100% trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày đăng ký (áp dụng đến trước 17g ngày 30/8/2017. 

- Giảm 10% tiền quảng cáo cho các DN có gian hàng tham gia hội chợ. 

III. HÌNH THỨC THANH TOÁN:   

Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC. 
Số tài khoản: TK VNĐ: 20001 48510 48922 tại Sở Giao dịch 1- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt 
Nam (EIB). 

 Ngày         tháng          năm 2017 
                  (Ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mọi chi tiết liên hệ: 
Phòng Tiếp thị SJC  
ĐT: 08.39296006  - Fax: 08.39293377 
(Ms. Uyên) 
Email: t.uyen@sjc.com.vn 
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BẢN ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO 
 

IV. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: 

Tên doanh nghiệp : ............................................................................................................  

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

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

Website: ................................. Mã số thuế:........................................................................  

Người liên hệ: ……………………….…Chức vụ:  ……………………...ĐTDD: ...................  

V. ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO: 

Hình thức quảng cáo Đơn giá (đ) Số lượng Thành tiền 

Danh bạ hội chợ 
(14cm x 21cm, 4 màu, 10.000 cuốn) 

   

             -  Trang trong 5.000.000   

             -  Bìa 3 10.000.000   

Hộp đèn ngoài hàng rào (3m x 2m) 5.000.000   

Băng rôn dọc trong hội chợ (3mx5m) 7.000.000   

Tổng giá trị thanh toán:  ..................................................................................................  

Bằng chữ : .......................................................................................................................................................  

Ghi chú: 
- Giá trên đã bao gồm VAT. 
- Việc đăng ký gian hàng và quảng cáo chỉ có giá trị khi BTC nhận được Bản đăng ký (có ghi ngày, 

ký tên, đóng dấu), và có giá trị chờ thanh toán trong 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu chưa thanh toán 
100% việc đăng ký sẽ tự động hủy, và mở cho DN khác đăng ký. 

- DN hoàn tất thanh toán tiền gian hàng và quảng cáo trước 15g ngày 18/10/2017 để được nhận 
gian hàng (ngày giờ nhận gian hàng quy định trong nội quy). 

- Vui lòng đọc kỹ brochure thông tin và nội quy hội chợ trước khi đăng ký. 

Ưu đãi:  Giảm 10% tiền quảng cáo cho các DN có gian hàng tham gia hội chợ. 

VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN:   

Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC. 
Số tài khoản: TK VNĐ: 20001 48510 48922 tại Sở Giao dịch 1 - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt 
Nam (EIB). 

Ngày         tháng           năm 2017 
                  (Ký tên và đóng dấu) 

 
 
Mọi chi tiết liên hệ: 
Phòng Tiếp thị SJC  
ĐT: 08.39296006  - Fax: 08.39293377 
(Ms. Uyên) 
Email: t.uyen@sjc.com.vn 
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