Περίπτερα τυποποιημένης δομής


Κατά την άφιξή του στη Μαρίνα Αλίμου, ο εκθέτης ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του παραλαμβάνει τον
εκθετήριο χώρο του από τον υπεύθυνο περιπτέρου.



Ο εκθέτης έχει την απόλυτη ευθύνη για τα εκθέματα και για τα μηχανήματα που έχει εγκαταστήσει στον εκθεσιακό
χώρο προς επίδειξη, γι’ αυτό οφείλει να πάρει και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη στατικότητα
ή τη λειτουργία τους.



Το μέγιστο ύψος των εκθετηρίων καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της έκθεσης, όμως η ελάχιστη
απόσταση του υψηλότερου σημείου από τις ψευδοροφές δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 50εκ.



Οι πλευρές των περιπτέρων ειδικής κατασκευής επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα, και εφόσον
υπερβαίνουν τα 2.5μ., η πίσω πλευρά που συνορεύει με περίπτερα άλλων εκθετών, πρέπει να είναι βαμμένη λευκή.



Πυροσβεστικές φωλιές, θέσεις πυροσβεστήρων, ηλεκτρολογικά στοιχεία, υδραυλικές παροχές, κλπ. δεν
πρέπει να καλύπτονται ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτά σε περίπτωση βλάβης, νέας σύνδεσης ή
άλλης ανάγκης.



Όλες οι εργασίες διακόσμησης και διευθέτησης των εκθετηρίων χώρων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μια ημέρα
πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Δεν επιτρέπονται
> Η εκτέλεση έργων όπως η κοπή ξύλων καθώς και η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων, όπως
κομπρεσέρ βαφής, παρά μόνον στους εξωτερικούς χώρους του εκθεσιακού.
> Κατασκευές μπετόν, κτίσιμο, εκσκαφές τοπικές και γενικές, κάθε είδους τρύπημα (καρφί, συρραπτικό, καρφίτσα,
πινέζα κλπ.) καθώς και το κάρφωμα στο πάτωμα, τις κολώνες, την οροφή αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό
στοιχείο του κτιρίου. Η τριβή γυψοσανίδας θα πρέπει να γίνεται με ειδικό απορροφητικό μηχάνημα ενώ το
βάψιμο με σπρέι, με πιστόλι κατάλληλης διατομής ώστε να μη μένουν ίχνη.
> Κάθε είδους τρύπημα (καρφί, συρραπτικό, καρφίτσα, πινέζα κ.λπ.) και το βάψιμο των πανό και των
αλουμινίων της δομής.
> Η αυθαίρετη ανάρτηση οποιουδήποτε αντικειμένου από την οροφή και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, χωρίς
τη σχετική συνεννόηση και παραγγελία
> Η επικάλυψη των τοίχων και των περιφερειακών διαδρόμων.
> Οποιαδήποτε παρέμβαση στο ηλεκτρολογικό υλικό χωρίς τη σχετική συνεννόηση και παραγγελία
> Σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση ή δυσαρέσκεια με παρεχόμενη υπηρεσία , θα πρέπει να γίνει γνωστό
στη γραμματεία το αργότερο έως το τέλος της πρώτης μέρας λειτουργίας της έκθεσης.
> Η ενοικίαση των προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών ισχύει αυστηρά για το διάστημα της έκθεσης.
> Παροχή ρεύματος σε περίπτερα που έχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εργασίες από ηλεκτρολόγο
του εκθέτη, θα δίνεται εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα έγγραφα ηλεκτρολογικό σχέδιο για
την ανάληψη του έργου και έντυπο παραγγελίας με τη ζητηθείσα ισχύ.
> Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή αντικειμένου από τα δίκτυα
υπηρεσιών (φωτισμού, υδραυλικών, πυρόσβεσης, εξαερισμού και κλιματισμού) και τα δομικά στοιχεία και από
οποιοδήποτε άλλο σημείο της οροφής, κολώνας ή τοιχίων.
Η παραβίαση των ανωτέρω κανονισμών και η δημιουργία φθορών συνεπάγεται και την αποκατάστασή
τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρία μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Φορέας στήριξης αλουμινίου χρώματος ασημί, με κολώνες και οριζόντιες τραβέρσες και υλικό πλήρωσης
από PVC χρώματος μπεζ, ύψους 2.5μ.
 Μετώπη 30εκ. από τραβέρσες αλουμινίου και υλικό πλήρωσης διάτρητο PVC,
 με επιγραφή 1.52χ0.20μ. (αριθμός stand / επωνυμία εκθέτη), στις εισόδους και σε ύψος 2.20μ.
 Μοκέτα χρώματος μπλε.
 5 spot ανά 9τ.μ.
 1 γραφείο / 3 καρέκλες / 1 τραπεζάκι χαμηλό ανεξάρτητα από τα μέτρα του εκθετηρίου χώρου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 Στα περίπτερα τυποποιημένης δομής δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή κατασκευές
από τρίτους. Ο εκθέτης μπορεί να ζητήσει πρόσθετο φωτισμό με αίτηση στη γραμματεία της εκθεσης.
 Στα περίπτερα τυποποιημένης δομής, τοποθετούνται απαραιτήτως ηλεκτρολογικός πίνακας, πρίζες και φωτιστικά
σώματα, τα οποία εγκαθίσταται υποχρεωτικά σε κάποιο σημείο της δομής και δεν είναι δυνατή η μετακίνησή τους. Αν
θέλετε να βρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να μας αποστείλετε σχέδιο μέχρι και 20 ημέρες
πριν την είσοδό σας στον εκθεσιακό χώρο.
 Οι παραγγελίες που αφορούν σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή και κατασκευές, π.χ. τοποθέτηση προβολέων,
αποθήκες, τραβέρσες φωτισμού κ.ά. πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από σχέδιο το οποίο πρέπει να
αποστείλετε μέχρι και 20 ημέρες πριν την είσοδό σας στον εκθεσιακό χώρο.
 Δεν επιτρέπεται η απευθείας προσάρτηση αντικειμένων πάνω στα πάνελ ή στα εκθετήρια / έπιπλα. Για
προτεινόμενες λύσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε την γραμματεία της εκθεσης. Με το πέρας της έκθεσης,
όλα τα υλικά θα πρέπει να αφαιρεθούν από το πάνελ, ενώ το κόστος αποκατάστασης ζημιών που θα δημιουργηθούν
από κακή χρήση των υλικών δομής επιβαρύνει τον εκθέτη.
 Σε περίπτωση που ζητηθεί αλλαγή τύπου χώρου από με εξοπλισμό σε ίχνος εδάφους χωρίς κατασκευή σε
χρονικό διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την έναρξη της εκδήλωσης, ο εκθέτης επιβαρύνεται επιπλέον με το
κόστος αποξήλωσης
 Ο εξοπλισμός των στοιχείων δομής για τη δημιουργία βοηθητικών χώρων (π.χ. αποθήκη, γραφείο κ.λπ.) και των
εκθετηρίων - επίπλων μπορεί να διατεθεί και σε υπαίθριους εκθετήριους χώρους, με την προϋπόθεση ότι είναι κλειστοί
και στεγασμένοι, ώστε να μην εκτίθενται σε καιρικά φαινόμενα (π.χ. αέρας, βροχή κ.λπ.).

