ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ
1. Изграждане на щандовете от
външни строителни фирми

24 септември

08.30 - 17.30 ч.

2. Зареждане на щандовете

25 септември

08.30 - 20.00 ч.

3. Работно време за изложители

26 септември
27-28 септември
29 септември

08.30 - 19.30 ч.
09.00 - 19.30 ч.
09.00 - 18.30 ч.

4. Работно време за посетители

26 - 28 септември
29 септември

10.00 - 19.00 ч.
10.00 - 18.00 ч.

5. Изнасяне на експонатите

29 септември

18.30 - 22.00 ч.

6. Демонтаж на щандовете от външни
строителни фирми

30 септември

08.30 - 17.30 ч.

КОНТАКТИ
• Референт на изложбата:
Деян Стоев, тел.: 02 9655 280, e-mail: dstoev@iec.bg
• Проектиране и изграждане на щандове:
Катерина Тодорова, тел.: 02 9655 264, e-mail: ktodorova@iec.bg
• Строителни договори и съгласуване на проекти за щандове на външни строителни фирми:
Мария Пенчeва, тел.: 02 9655 309, e-mail: mpencheva@iec.bg
• За организиране на мероприятия в Конгресен център и наемане на презентационна техника –
Антония Колева, тел.: 02 9655 204; e-mail: akoleva@iec.bg
• Официален спедитор на изложбата – Експо Логистик ЕООД :
Тел.: 02 9655 296; 02 9655 297, e-mail: expologistik@iec.bg /митническо освобождаване, товаро-разтоварни
операции, склад/.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
• Пропуски за изложители се получават на информационния щанд във фоайето на зала 6 на 25 септември.
• Фирма, незаплатила дължимите суми в определения срок, не се допуска до участие в изложбата.
• Услуги, заявени в дните на зареждане, се заплащат на място в брой, съгласно формуляр за допълнително
оборудване.
• Строително монтажни работи извън установеното работно време се разрешават след подаване на писмена
заявка от Строителя. Заплаща се такса за всеки щанд за всеки започнат час: 70 евро/час без ДДС при
подадена заявка до 14 ч. 140 евро/час без ДДС при подадена заявка след 14 ч. 210 евро/час без ДДС в
дните за зареждане на щандове.
• Изложителят няма право да извършва несъгласувани с представител на ИЕЦ ремонтни и други дейности в
залата(ите) и на открити площи, които променят цялостния им облик и предназначение.
• Включване на електрозахранване без съгласуване с ел. техниците на ИЕЦ не се допуска.
• При аранжиране и демонтаж на зоните и изложбените щандовете Изложителите следва да спазват стриктно
всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и всички подзаконови
актове по неговото прилагане.
• Оставане на щандовете след приключване на работното време на изложението не се допуска.
• В периода 26-29 септември зареждане на щандове може да се извършва от 9 до 18.30 ч. през входа на
залата.
• Ел. захранването на щандовете се изключва в 19.30 ч. в периода 26-28 септември, а на 29 септември в
20.00 ч.
• Освобождаване на щандовете на 29 септември преди 18.30 ч. не се допуска.
• В рамките на работното време на изложението Организаторите не носят отговорност за липси от
щандовете. Oхрана на залите се осигурява в извънработно време.
• Интер Експо Център не предлага вече услугата наем на товарна количка.
Молим Ви да си осигурите собствени колички за товаро-разтоварните дейности.

