Szanowni Państwo!

DZIEŃ TECHNICZNY
Targów ZOO-BOTANICA 2016
I KIERMASZ POD IGLICĄ
piątek 23.09.2016 r., od godziny 8.00 do 20.00.
Adres obiektu wystawienniczego:
Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
(wjazd od ul. Wróblewskiego – przed kładką w lewo – jadąc od centrum)
Proszę o informacje o dniu i godzinie przybycia do Hali Stulecia.
Odbiór identyfikatorów i przepustek samochodowych dla wystawców
w piątek 23.09.2016 od godz. 9.00 w Biurze Targów w Holu Głównym Hali Stulecia.
Godziny otwarcia dla wystawców
22 września 2016 (czwartek)
23 września 2016 (piątek)
24 września 2016 (sobota)
25 września 2016 (niedziela)

14:00-20:00
08:00-20:00
08.00–18.30
09.30–22.00

1. STOISKA Z INDYWIDUALNĄ ARANśACJĄ:
W przypadku, gdy zagospodarowanie stoiska wymaga duŜych nakładów czasowych prosimy
poinformować o tym organizatora targów. Jest moŜliwość rozpoczęcia budowy stoiska wcześniej od
22.09.2016 (czwartek) od godz. 14.00 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby
u organizatora.
Prosimy pamiętać, Ŝe mocowanie wykładzin na stoisku z indywidualną zabudową moŜliwe jest tylko
z wykorzystaniem taśmy Ŝelowej.

2. STOISKA ZABUDOWANE ORAZ WYSTAWCY NA KIERMASZU:
Wystawcy proszeni są o stawienie się w Biurze Targów. W piątek 23.09.2016 r. w godz. 9.00-20.00 i
sobotę 24.09.2016 r. w godz. 8.00-10.00.
3. WÓZEK WIDŁOWY I WÓZKI PALETOWE
Wózki platformowe będą wydawane na dowód osobisty przy Biurze Targów w holu głównym Hali
Stulecia lub po wpłacie kaucji. Prosimy mieć na uwadze, Ŝe liczba wózków platformowych jest
ograniczona, co moŜe generować dłuŜszy czas oczekiwania. Prosimy w miarę moŜliwości zabrać
własne wózki paletowe.
Zapotrzebowanie na rozładunek wózkiem widłowym proszę zgłosić wcześniej.

4. BRAMY TECHNICZNE DO ROZŁADUNKU
Rozładunek samochodów moŜliwy tylko i wyłącznie przy bramie technicznej C7. Mapa w załączniku
maila.

5. UWAGA AKWARYŚCI
Prosimy pamiętać o zabraniu węŜy (ok. 20m) i pompek potrzebnych do opróŜniania zbiorników.
Organizator nie zapewnia wody RO jedynie wodociągową. W wyznaczonym miejscu przy bramie
technicznej C7 będzie ustawiony kontener na piasek i inne odpadki.
6. STOWARZYSZENIA
Prosimy pamiętać o estetycznym wykończeniu stoisk niezabudowanych.
7. KARTY PARKINGOWE
W trakcie dnia technicznego (czwartek 22.09/piątek 23.09) wjazd na teren Hali Stulecia jest
bezpłatny. Przy bramie po podaniu nazwy firmy i numeru kontaktowego do kierowcy zostaną wydane
przepustki tymczasowe (tzw. techniczne), które naleŜy włoŜyć w widocznym miejscu w
samochodzie. Samochody musza opuścić teren po zakończeniu dnia technicznego (czwartek do
godziny 20, piątek do godziny 20.00)
Właściciel obiektu – Hala Stulecia po przekroczeniu czasu parkowania
samochody na koszt właściciela.

będzie usuwał

8. PARKOWANIE POJAZDÓW POSIADAJĄCYCH PRZEPUSTKI SAMOCHODOWE:
Sobota i Niedziela – Parking IASE, wjazd na lewo przy szlabanie wjazdowym do Hali Stulecia
Istnieje moŜliwość domówienia przepustki samochodowej – koszt 80 zł netto za 2 dni (parking IASE)

9. UROCZYSTE WRĘCZENIE STATUETEK TARGOWYCH
W sobotę 24.09.2016 na scenie odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu targowego oraz
uroczyste wręczenie statuetek z bankietem przy scenie.

10. GODZINY OTWARCIA DLA WYSTAWCÓW:
Dni techniczne:
22.09 (Czwartek)
23.09 (Piątek)

14.00-20.00 (MontaŜ stoisk indywidualnych)
8.00-20.00 (MontaŜ i rozłoŜenie wystawy oraz montaŜ kiermaszu)

Dni targów i kiermasz:
24.09 (Sobota)
25.09 (Niedziela)

08:00-18:30
09.00–22:00 (DemontaŜ stoisk w godzinach 17:00-22:00)

11. GODZINY OTWARCIA DLA ZWIEDZAJĄCYCH:
24.09.2016 - (Sobota)
25.09.2016 - (Niedziela)

10:00-18:00
10:00-17:00

12. OCHRONA
Stoiska zostaną objęte ochroną po ich protokolarnym przekazaniu w następujących godzinach:
23/24.09 – piątek/sobota
20.00 – 10.00
24/25.09 – sobota/niedziela 18.00 – 10.00
Ochrona nie ponosi odpowiedzialności za stoiska nieprzyjęte protokolarnie.

13. DEMONTAZ
DemontaŜ stoisk odbywa się 25.09.2016 (niedziela) od godziny 17.00 do 22.00

14. TELEFONY DO BIURA TARGÓW od środy 21.09.2016
Rafał Kwiatkowski - specjalista ds. technicznych- tel. kom. 506 616 907
Magdalena Fijałek – specjalista ds. sprzedaŜy i obsługi biura – tel. kom. 784 910 195

Z powaŜaniem
Zespół Agencji Reklamowej WIGOR

Agencja Reklamowa WIGOR
ul. Sokolnicza 34-38
53-660 Wroclaw, Poland
tel./fax: +48 71 359-62-71
e-mail: office@wigor-targi.com
www.wigor-targi.com

