ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK KIÁLLÍTÓK/CÉGEK RÉSZÉRE
Tisztelt Kiállítók!
Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák végig, csak ez után töltsék ki a jelentkezéshez szükséges
nyomtatványt!
Kedvezmények
A területi díj 10%-os kedvezménnyel történő kifizetésének lehetősége 2015. május 21-ig történő átutalás esetén
lehetséges. (Ez alól kivétel a folyosó és a külső helyszínek, ahova a kedvezményes fizetés nem vonatkozik!)
Amennyiben a kedvezménnyel élni kívánnak, kérjük, szíveskedjenek bejelölni azt a jelentkezési lapon. Ha ezt a
fizetési módot választják, de a jelzett időpontig nem érkezik meg átutalásuk, a különbözetet utólag automatikusan
kiszámlázzuk. A területkiosztás során azok a kiállítók – egyazon standhely igénylése esetén – élveznek előnyt, akik
kedvezményes fizetéssel rendelik meg a kiállítási területüket. Mint ahogy a jelentkezési lapon is olvashatják, azok a
kiállítók, akik 18 m2-es, vagy ennél nagyobb standot bérelnek, ingyenes szóróanyag terítésre jogosultak. Ennek
igénybevétele nem kötelező, aki azonban élni kíván ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást a jelentkezési lapon meg
kell, hogy rendelje, szóróanyagát a részvételi feltételekben rögzített határidőig le kell, hogy adja. Amennyiben a
jelzett időpontig nem érkezik meg az anyag, úgy tekintjük, hogy nem kíván élni a felkínált lehetőséggel.
Standok bérlése
A rendezvényre jelentkező kiállítók által minimálisan bérelhető kiállítási terület 6 m2.
Amennyiben a cégük által bérelt standhely elhelyezésével el kívánnak térni a kiajánlott alaprajztól, úgy a
módosításból adódó költségek a megrendelőt terhelik. Ugyanígy, amennyiben egy cég az alapkiosztás szerinti
egymással szemben lévő területeket bérel, a köztes közlekedési utat teljes áron köteles megvásárolni. Az így
megvásárolt közlekedési utat standja saját szőnyegével fedheti le, azonban a szabad átjárást biztosítania kell.
Standkiosztás rendje
Az első értesítőben kiküldött jelentkezési lapok beérkezési sorrendje alapján kerülnek a területek kiosztásra.
Mindennemű módosítást, változtatást csak írásban fogadunk el, a megadott határidők betartásával. Amennyiben
technikai okok miatt a standkiosztáson változtatni kell, úgy a G-Management Zrt. a változtatás jogát fenntartja,
természetesen figyelembe véve a korábban már lefoglalt terület adottságait. A jelentkezési- és módosítási határidők
a "Részvételi Feltételek”-ben találhatóak!
Kivitelezés/standépítés
A „Bútorkatalógus“ segít igényeik pontos összeállításában. Lehetőség nyílik egy-egy bútor típusának
megválasztására is. Egyedi elképzeléseik megvalósítására készséggel adunk külön ajánlatot. A helyszínen
felmerülő rendelésekre 50% felárat számítunk fel. Amennyiben saját építésű standot terveznek, azt kérjük
feltüntetni a „Jelentkezési lap”-on és erről szíveskedjenek építési tervet küldeni a Szervezők felé. A kiállítási
területet és a kiállítási standokat távozáskor az eredeti állapotukba visszaállítva kérjük átadni.
A szálloda falában, mennyezetében, a külső helyszíneken, valamint az installációban okozott károkat a Kiállító
köteles megfizetni. Javasoljuk, hogy az installációs falra közvetlen felhelyezett grafikák helyett grafikai tablót
használjanak, hiszen az a későbbiekben is felhasználható, valamint az installációt sem rongálja. Rajzszöget, szöget,
gombostűt, csavarokat a kiállítási területen ne használjanak! Kérjük, hogy aki mobil installációt kíván az
egységstandon belül elhelyezni az a területfoglalással egyidejűleg installációjának méreteit – az általunk épített
installáció raszter magassága, valamint az Önök által hozott mobil installáció magassága közötti esetleges eltérés
miatt – a Szervező felé jelezze, hogy utólagos átépítésre már ne kerüljön sor.
A kiállítási standok építésének megkezdésére saját építésű standok esetén október 6-án, kedden 10.00 órától.
Az egységstandok átvételére, illetve berendezésére a rendezvény megnyitása előtti napon október 7-án,
szerdán 16.00 órától kerül sor. A rendezvény megnyitása napján (október 8-án, csütörtökön) a kiállítási
stand átépítésére, plusz igények teljesítésére már nincs lehetőség.
A kiállítás építői, valamint a kiállítók kövessék a biztonsági szolgálat utasításait. A kiállítók és a kiállítást építők
árut, installációt és standfelszerelést kizárólag a szálloda személyzeti bejáratán keresztül vihetnek be a szálloda
területére. Behajtáskor a portaszolgálatnak le kell adni a cégnevet, a gépkocsivezető nevét, a gépjármű forgalmi
rendszámát, valamint a vezető mobilszámát, elérhetőségét. A személyzeti portánál a parkolót a ki- és bepakolás
időszakára lehet kizárólag igénybe venni, korlátozott számban, érkezési sorrendben, az őrző-védő cég utasításait
követve. Parkolni szigorúan tilos! A kiállítást építők, illetve a kiállítók a Lobbyban, az Ibiza és a Catalonia
termekben, valamint a folyosókon a megadott útvonalon csak gumikerekes anyagmozgató eszközökkel
folytathatnak rakodási tevékenységet. Az élelmiszereket kóstoltató vagy árusító kiállítónak a szállodától előzetes
engedélyt kell kérnie.

Standbontás
Minden kiállító csak a konferencia zárása után (október 11-én, vasárnap), legkorábban 12.00 órától kezdheti
meg standjának bontását. Kérjük, ezt az időpontot betartani szíveskedjenek!

Grafika
Amennyiben a „Jelentkezési lap” frízfeliratra vonatkozó részét nem töltik ki, akkor a lapon szereplő cégnév kerül
felhelyezésre egységfríz (adott színnel és betűtípussal) formájában. Azoknál a kiállítóknál, akik évek óta
folyamatosan részt vesznek ezen a rendezvényen, a tavalyi évnek megfelelő fríz kerül felhelyezésre, amennyiben
ennek megváltozását nem kéri. Az egyedi fríz igénylése plusz költséget jelent!
Növény
A helyszínen lehetőséget biztosítunk növénykölcsönzésére. A kiállítás zárásakor kérjük, bérelt növényeik
visszajuttatásáról intézkedjenek. Az elveszett vagy át nem adott növényeket teljes áron leszámlázzuk.
Energiaigény
A Kiállító által a standon üzemeltetni kívánt elektromos berendezések, eszközök energiaigényét kérjük a
"Jelentkezési lapon” jelezni szíveskedjenek.
Takarítás
A kiállítás megnyitását megelőzően a standok és a járófelület általános takarítását, valamint a kiállítási időszakban
a napi standtakarítást ingyenesen biztosítjuk. Minden standon szemetes kosarat helyezünk el, melyeknek ürítését a
szálloda folyamatosa végzi. Kérjük, hogy kizárólag ezekben helyezzenek el minden – a standjukon keletkező –
hulladékot és mellőzzék a göngyölegek installáció-, vagy függönyök mögé „rejtését”, azokat kérésükre rögtön
elszállíttatjuk.
Őrzés
A kiállítás esti zárásakor lehetőséget biztosítunk a standok biztonsági fóliával történő bevonására a reggeli nyitásig.
Ezt az igényt szíveskedjenek jelezni a Szervező vagy a biztonsági szolgálat felé. A két időpont között a standokra
tilos a bejárás, amennyiben a stand tulajdonosa mégis bemegy, az őrzés automatikusan megszűnik. Ha nagyobb
értékű kiállított tárgyat hagynak a területen, minden esetben jelezzék a szolgálatnak. A külső helyszíneken az esti
zárást követően a reggeli nyitásig nincs lehetőség a bejárásra.
A kiállító, illetve megbízottja minden olyan kárért felel, amelyet a kiállítás helyszínének épületében-,
berendezéseiben tesz, vagy egy másik kiállítónak okoz. A kiállító a részvételi feltételek elfogadásával
határozottan felmenti a Szervezőket bárminemű saját-, vagy harmadik fél által benyújtott visszkereseti jog
érvényesítése alól. A "hivatalos” őrzési időszakon kívül történt bárminemű káreseményért cégünk nem
vállal felelősséget.
Kiállítási standok nyitvatartási rendje – őrzése:
A rendezvény ideje alatt a kiállítási standok nyitvatartási ideje reggel 09.00-tól este 19.00-ig tart. A standok őrzésvédelmét a rendezvény hivatalos megnyitásának napjától, este 19.00-tól másnap reggel 09.00-ig biztosítjuk
Tűzvédelem
A kiállítási területen a járófelületeket a kiállítás ideje alatt szabadon kell hagyni. A Kiállítók csak bérelt standjaikon
belül helyezhetik el termékeiket, információs- és reklámanyagaikat. A dohányzásra vonatkozó jogszabály
értelmében a dohányzás a szálloda egész területén tilos (beleértve a kiállítási területeket is), ez alól az erre kijelölt,
hivatalos dohányzó helyek kivételek, melyeket táblák jeleznek.
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