
   1. Termin targów:      6-8 października  2017 r.

   2. Miejsce:              Hala Expo-Łódź
                             al. Politechniki 4, 93-590 Łódź

   3. Organizator:         INTERSERVIS Sp. z o.o.
                             ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
                             tel. 42 637 12 15 fax 42 639 79 80
                             www.interservis.pl

I.  INFORMACJE OGÓLNE
.

 
     

     

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
DLA  WYSTAWCÓW TARGÓW MOJA KUCHNIA

 1. Zaproszenie dla przedstawiciela firmy do udziału 
     w uroczystości otwarcia targów.

 2. Zaproszenia  do zwiedzania targów dla Państwa
     gości  przy powierzchni stoiska:
     do 20 m  – 10 szt.
     20-30 m  – 15 szt.
     30-50 m  – 20 szt.
     Powyżej 50 m  –  25 szt.

 3. Kartę  parkingową dla samochodu osobowego  – 1 szt.

II. W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W TARGACH 
     WYSTAWCA OTRZYMUJE:

11.08.2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń   
11.08.2017 r. – termin dostarczenia materiałów do
                            informatora

III. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, INFORMATOR

Wystawcy korzystający z  zabudowy standardowej:
   5.10.2017 r.– 9.00-21.30- przekazanie stoiska wystawcy
   8.10.2017 r.– 17.00-20.30 - likwidacja  ekspozycji  przez 
                                                      wystawcę

UWAGA:  dopuszcza się  wcześniejszy montaż stoisk lub 
późniejszą likwidację, prosimy o zgłoszenie takiej 
potrzeby do organizatora 

IV.   ZABUDOWA – MONTAŻ / DEMONTAŻ

Wystawcy korzystający z zabudowy indywidualnej:
   3.10.2017 r.         15.00 21.30 budowa stoisk
    4 - 5.10.2017 r.   08.00 – 21.30 – budowa stoisk
   8.10.2017 r.        17.00 – 23.00 – demontaż stoisk
    9.10.2017 r.          08.00 – 13.00 – demontaż stoisk

– – 

Firmy wykonujące zabudowę we własnym zakresie
 prosimy o:
   1. Przesłanie do organizatora projektu 
       architektonicznego i elektrycznego stoiska na  cztery 
       tygodnie przed targami.
   2. Użycie wyłącznie taśmy żelowej do podklejenia 
       wykładziny w stoisku.
   3. Po zakończeniu targów przekazania organizatorowi  
       sprzątniętej powierzchni stoiska, łącznie z usunięciem
       taśmy użytej do przyklejenia wykładziny.

 
Dla wystawców: 
   6.10.2017 r. – 8.00-18.00
   7.10.2017 r. – 9.00-18.00
   8.10.2017 r. – 9.00-23.00

Dla odwiedzających:
   6.10.2017 r. – 10.00-17.00
   7.10.2017 r. – 10.00-17.00
   8.10.2017 r. – 10.00-16.00

 V.   GODZINY OTWARCIA

1. W dniach 3 – 5 .10.2017 (okres montażu stoisk),
    8.10.2017 po godzinie 17:30 oraz 9.10.2017 do godz. 
    13.00  (okres demontażu) wjazd na tereny targowe na
    podstawie: kart wstępu Wystawcy, karty wjazdu, karty 
    na montaż i demontaż lub zlecenia dostawy.

2. W dniach 6-8.10.2017 (okres trwania targów) do 
    wjazdu na tereny targowe upoważnia karta 
    parkingowa.
 
3. W ostatnim dniu trwania targów, tj. 8.10.2017 w celu 
    demontażu stoisk, samochody ciężarowe i dostawcze 
    wpuszczane będą na tereny targowe po godz. 17.30.

VI.   WJAZD NA TERENY TARGOWE

VII.   UBEZPIECZENIE

1. Organizator zaleca Wystawcy ubezpieczyć we własnym 
     zakresie eksponaty na czas transportu, montażu i 
     demontażu oraz  trwania targów.

       
Łódź, 28.04.2017    

Organizator
Interservis Sp. z o.o.
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