KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ
Üdvözöljük Önöket kiállítóink körében.
Összeállításunkban a kiállítással kapcsolatos
tudnivalókat foglaltuk össze.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A kiállításnak négy bejárata van.
A látogatók áramlása a különböző kiállítási területek között biztosított.
A kiállítás megnyitóját 2018. szeptember 5-én 11.00 órakor, a korábbi évekhez hasonlóan, a lovas pályán tartjuk.

KIÁLLÍTÓI REGISZTRÁCIÓ, INFORMÁCIÓ (SZÍNSOR 1-ES STAND)
Építési időszak (Kiállítói regisztráció)
			
		
szeptember 1-3.
			
szeptember 4. 		

9.00 - 17.00
9.00 - 19.00
Üzemelési időszak

			szeptember 5-8.

8.30 - 18.00
Bontási időszak

			szeptember 9. 		

9.00 - 16.00

A kiállítás építési időszakában a területbérleti díjak, valamint az egyéb szolgáltatások befizetését igazoló
bizonylatok bemutatása után, az információs standnál (Színsor 1) vehetik át a kiállítói belépőket, a parkoló
bérleteket, a katalógust, stb.

TERÜLET NYITVA TARTÁS (KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE)
Építési időszak
			
		
szeptember 1-3.
			
szeptember 4. 		

8.00 - 18.00
8.00 - 20.00
Üzemelési időszak

			szeptember 5-7.
			
szeptember 8.		

7.00 - 19.00
7.00 - 20.00
Bontási időszak

			szeptember 9-10.

8.00 - 16.00
Nyitvatartás (Látogatók részére)

			szeptember 5-7.
			
szeptember 8.		

9.00 - 18.00
9.00 - 17.00
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KIÁLLÍTÓI PARKOLÓ
FIGYELEM!
A kiállítók parkolásának helyszíne és rendje a korábbi évek gyakorlatához képest megváltozott!
HELYSZÍNEK:
Kiállítói Parkoló 1: A kiállítás „Színsor” elnevezésű helyszíne mögötti terület.
Kiállítói Parkoló 2: A füves kiállítói tér mellett, a sárga épület mögötti terület.
A kiállítói bérlet a Rákóczi útra történő behajtásra feljogosít.
A Rákóczi út mentén a parkolás szigorúan tilos!
A kiállítói parkolók telítettsége esetén a parkolás a Látogatói parkolóban is lehetséges.
Az előre megrendelt parkoló bérleteket a kiállítók a helyszínen, az Információnál (Színsor 1) vehetik át.
Bérlet a helyszínen is vásárolható, 3200 Ft + Áfa/db áron.
Amennyiben a Kiállítói parkolók már nem tudnak több igényt fogadni, a helyszínen váltott bérletek a
Látogatói parkolóba lesznek érvényesek.
KI - ÉS BEHAJTÁS ÜZEMELÉS ALATT:
Amennyiben az üzemelés alatt áru és reprezentációs készletek, prospektusok stb. feltöltésére van szükség
az a napi nyitva tartás előtt megengedett.
Ehhez előzetesen az Információban egy ún. behajtási engedélyt kell kérni.
A behajtási engedéllyel a területen maximum 30 percig lehet tartózkodni, és azt követően,
legkésőbb 9:00-ig a területet el kell hagyni.
Behajtási engedéllyel a területen történő 30 percet meghaladó parkolás nem megengedett!

LÁTOGATÓI PARKOLÓ
A Látogatói parkoló díja 1 500 Ft/nap, melyet a kijelölt parkolókban kell fizetni.

STANDÉPÍTÉS
A szervező építmény és felszerelés nélküli üres területet ad bérbe, melyet a szabad területeken cövekek
kitűzésével megjelöl. A kiállító a bérelt területét a megadott építési időszak kezdetétől foglalhatja el,
és a bontási időszak befejezéséig kell azt kitakarítva, az eredeti állapotba visszaállítva a szervező
rendelkezésére bocsátania.
A kiállító köteles az építés és bontás alatt keletkező kommunális hulladékát folyamatosan elhelyezni a
területen található szeméttárolókba, valamint gondoskodni minden egyéb hulladék, törmelék elszállításáról.
A kiállító felelős a bérelt területén épített stand stabilitásáért, állékonyságáért, ezek hiányosságából
eredő anyagi és erkölcsi károkozásért, továbbá a bemutatott berendezések és valamennyi kiállítási tárgy
biztonságáért.
A SZERVEZŐK ÁLTAL ÉPÍTETT STANDOK:
A szervező által épített standok szeptember 3-án, 14.00 órától vehetők át.
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SAJÁT ÉPÍTÉS:
A kiállítónak saját építményeit, feliratait, kiállítási tárgyait stb. úgy kell kialakítania, hogy azok illeszkedjenek
a kiállítás környezetének a szervező által meghatározott összképébe.
A kiállító által létesített összes építmény csak ideiglenes jellegű lehet.
Az építési munkák során csak az európai uniós és a magyar szabványnak megfelelő anyagok és
berendezések alkalmazhatók.
Az épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ 2364 előírásainak.
A kiállítási terület épületeit, létesítményeit átalakítani, beszennyezni, befesteni azokhoz bármit
hozzáépíteni, ráfüggeszteni, hozzátámasztani, tartóoszlopaira, falaira és egyéb épülettartozékaira
bármit ráragasztani vagy felkötni, illetve ezekről belógatni tilos.
A csarnok burkolatát szögelni, megfúrni, feltörni, befesteni nem szabad.
A közműhálózatra történő rákapcsolást csak az energiarendszereinek hivatalos üzemeltetője végezheti.
Villamos standtáp vezeték, valamint a víz és csatornacsatlakozás kiépítése az előzetesen leadott
megrendelés alapján történik.
FONTOS! 200 m2-nél nagyobb kiállítói terület esetén a kiállítónak szabványnak megfelelő,
(1 db legalább 6 kg porraloltó készülék) tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie.
A kihelyezett tűzoltó készülék ellenőrzési határideje a kiállítások bontásának befejezéséig nem járhat le.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
A rendezvény kapcsán az igény szerinti szállítmányozási feladatokat, gépek standra tétele, emelőgépes
anyagmozgatás, rakodás, raktározás, stb. a kiállítás szállítmányozója végzi.
Pannontechnika Kft.
Ónódi Adrián
Mobil: +36 30 719 31 58
onodia@pannontechnika.hu
FONTOS! A gördülékeny munkavégzés érdekében a szabad területen kiállított gépek beszállítását a
kiállítás hivatalos szállítmányozójával kérjük, előzetesen egyeztetni, a lerakodást ütemezni szíveskedjenek!
Amennyiben saját szállítmányozást használnak, kérjük a torlódások elkerülése érdekében, a fent
megadott hivatalos szállítmányozóval, előzetesen szintén mindenképpen egyeztetni szíveskedjenek!

VAGYONVÉDELEM
A standok, az installációk, kiállítási tárgyak vagyonvédelme, őrzése a kiállító feladata.
A kiállítónak a kiállítás előtt, alatt és befejezése után – saját költségére – gondoskodnia kell kiállítási
áruinak, kiállítási anyagainak és egyéb ingóságainak őrzéséről.
A kiállítási területen a kiállító vagy bárki más személyét, kiállítási tárgyait, egyéb ingóságait közvetlenül
vagy közvetve érő sérülésért vagy egyéb károkozásért, a szervezők nem vállalnak felelősséget.
A kiállító vagy a megbízottjának a feladata, hogy a kiállítási tárgyak, valamint minden más eszköz
szabályszerűen biztosítva legyen a szállítás, a szerelés, valamint a szétszerelés összes kockázata, különösen
pedig károsodás, lopás, stb. ellen.
Külön felhívjuk kiállítóink szíves figyelmét, hogy a nyitás előtti este és a zárás estéjén fokozottabb
vagyonvédelem szükséges.
Vagyonvédelmi szempontból különös figyelmet igényel ezen túlmenően az építés utolsó napján az
árubeszállítás, az üzemelés napjain a terület nyitás és látogatói nyitás, valamint a terület zárás és a látogatói
zárás közötti időszak, továbbá az utolsó üzemelési napon a látogatói zárást követő bontás időszaka.
A szervezők biztonsági szolgálata a terület nyitva tartási napjain (építés, bontás, üzemelés), 24 órás,
általános őrzést (járőrözést) biztosít a területen.
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A KIÁLLÍTÁS HIVATALOS VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÓJA:
MARCUS SECURITY
Sebők Gábor | üzletágvezető
Mobil: +36 06 20 564 3102
E-mail: sebok.gabor@marcussecurity.hu
Egyedi megrendeléseket kérjük, közvetlen a kiállítás vagyonvédelmi szolgáltatójával szíveskedjenek
egyeztetni.
Amennyiben nem a kiállítás hivatalos vagyonvédelmi szolgáltatóját bízzák meg egyedi megrendeléseikkel,
a külsős vagyonvédelmi cég őrzési tervét a kiállítás nyitása előtt legalább 48 órával kérjük megküldeni, és
a hivatalos vagyonvédelmi céget tájékoztatni szíveskedjenek.
A Regisztrációs díjban foglalt felelősség biztosítás szempontjából biztosítási esemény az a káresemény,
amelyet a Kiállító a vele szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetőleg a vele
szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott, és amelynek megtérítéséért a biztosított
felelősséggel tartozik.
A kártérítés felső határa 5.000.000 Ft/káresemény, illetve összesen 10.000.000 Ft/biztosítási időszak.
Nem tartoznak bele a felelősség körébe a közvetett károk és az elmaradt haszon. A szervező nem vállal
felelősséget a kiállítás lemondásáért, helyszínének áthelyezésért ill. az időpont megváltozásáért, ha arra
vis maior következtében, ideértve katasztrófákat, környezeti károkat, háborút, felkelést, terrorcselekményt,
bérharcokat, energiahiányt, stb. kerül sor.

BELÉPŐK, MEGHÍVÓK
Területnagyság arányában kiállítóink részére térítésmentesen állandó kiállítói belépőt biztosítunk.
			
		
0 - 18 m2
4 db
			
19 - 50 m2
6 db
			
51 - 100 m2
8 db
			
101 - 200 m2
10 db
			
201 - 400 m2
15 db
			400 m2 felett
20 db
További kiállítói belépők előzetesen rendelhetők, illetve a helyszínen az Információnál (Színsor 1)
3 800 Ft+ÁFA/db áron megvásárolhatóak.
LÁTOGATÓI BELÉPŐK:
			
			
			

• Belépőjegy ára: 1 500 Ft/fő
• Kedvezményes jegy: 800 Ft/fő
• 6 év alatti gyermekeknek és bábolnai lakcímkártyával rendelkezőknek ingyenes

Kiállítóink partnerei számára elektronikus úton megküldött kedvezményes belépési lehetőséget biztosítunk.
Kétféle lehetőség kínálkozik a partnerek meghívására: első esetben a kiállító cég jóvoltából 800 forintos kedvezményes
jegyet biztosíthat partnereinek, másik esetben a Kiállító átvállalhatja a 800 forintos tételt és ingyenes belépést
biztosíthat partnerének.
A belépési lehetőségeket Kiállítóink részére 2018. augusztus 21-ig kiküldjük.
SZOLGÁLTATÓI MEGRENDELÉSEK:
A szolgáltatások megrendelését csak írásos formában, a korábban megküldött formanyomtatvány
kitöltésével tudjuk elfogadni.
A helyszíni megrendeléseket az érkezések sorrendjében, valamint a készletek és kapacitások függvényében
tudjuk teljesíteni.

MINDEN KIÁLLÍTÓNKNAK SIKERES RÉSZVÉTELT KÍVÁNUNK!
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