Dni Vianoc v Inchebe
30.11. - 19. 12. 2018
Vážený vystavovateľ,
v záujme zabezpečenia hladkého priebehu výstavy DNI VIANOC Vás prosíme, aby ste
venovali náležitú pozornosť nasledovným dôležitým informáciám a dodržiavali uvedené
pokyny.
1. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Z dôvodov operatívneho riešenia Vašich prípadných otázok sa obracajte prosím na :
Ing. Lenka Tóthová – manažér VA, garant haly A1
tel.:
02/6727 2070
mob.: 0911 100 790
E-mail: ltothova@incheba.sk
Ing. Martina Šubová – asistent VA, garant haly D
Tel.: 02/6727 2128
Mob.: 0911 100 715
E-mail: msubova@incheba.sk

2. REGISTRÁCIA VYSTAVOVATEĽOV
Registrácia vystavovateľov bude prebiehať vo vestibule výškovej budovy Incheba,
Viedenská cesta 5. Po zaregistrovaní pri registračnom pulte si vystavovatelia prevezmú
objednané vystavovateľské preukazy, parkovacie preukazy a montážne preukazy.
Dokúpenie vystavovateľských, parkovacích a montážnych preukazov je možné pri registrácii
platbou v hotovosti.

Podmienkou zaregistrovania sa a vstupu do areálu je úhrada prenájmu
plochy a všetkých objednaných služieb. V prípade, že sa platba uskutočnila tesne
pred týmto termínom, vystavovateľ sa preukáže výpisom z účtu ako dokladom o zaplatení.
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3. VYSTAVOVATEĽSKÉ PREUKAZY
Vystavovateľ má nárok bezplatne na vystavovateľské preukazy nasledovne :
pri zaplatenej ploche do 20 m2 ........................................... 2 ks
pri zaplatenej ploche od 21 do 50 m2 ................................. 4 ks
pri zaplatenej ploche od 51 do 100 m2 ............................... 6 ks
pri zaplatenej ploche od 101 do 200 m2 ............................. 8 ks
Každý ďalší preukaz naviac si možno zakúpiť v cene 35 € + (20% DPH). Platba je nutná v
hotovosti na mieste. Každý vystavovateľ je povinný nosiť preukaz na viditeľnom mieste
počas celého konania výstavy.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že duplikáty vystavovateľských preukazov sa nebudú vydávať.

4. PREVÁDZKOVÁ DOBA POKLADNE
Výšková budova Incheba, Viedenská cesta 5):

28.11.(streda)
29. 11.(štvrtok)
30. 11.(piatok)
19.12. (streda – posledný deň výstavy)

8.00 - 17.00 hod
8.00 - 18.00 hod
7.00 - 10.00 hod
8.00 - 24.00 hod

5. PARKOVACIE PREUKAZY
Vystavovateľ má nárok na bezplatné parkovacie preukazy nasledovne:
pri zaplatenej ploche do 12 m2 ........................................... 1 ks
pri zaplatenej ploche od 13 m2 ........................................... 2 ks
Každý ďalší parkovací preukaz si možno zakúpiť v cene 50,- Euro + (20% DPH). Parkovací
preukaz je neprenosný a platí na 1 osobné motorové vozidlo s uvedením ŠPZ od
30.11. 2018 - 19. 12. 2018. Duplikáty parkovacích preukazov sa nebudú vydávať.

6. REGISTRÁCIA A ODOVZDÁVANIE STÁNKOV
• Registrácia vystavovateľov bude v dňoch:
28. 11.(streda)
29. 11.(štvrtok)
30. 11.(piatok)

8.00 - 17.00 hod
8.00 – 18.00 hod
8.00 - 10.00 hod

Vystavovateľ, ktorý nepreberie pridelenú plochu do ukončenia registrácie, stráca nárok
na plochu a Incheba a.s. ňou môže voľne disponovať, pričom vystavovateľ nemá nárok
na vrátenie nájomného a ani iné vysporiadanie náhrady.

• Preberanie stánkov realizovaných Inchebou vystavovateľmi:
29. 11.(štvrtok)

8.00 - 20.00 hod

Doobjednávky služieb budú zrealizované do 24 hodín po úhrade !!
Vystavovateľ má nárok na pripojenie el. prúdu 24 hodín pred otvorením výstavy.
Dňa 29. 11. 2018 sú haly prístupné pre vystavovateľov od 8.00 do 20.00 hod.

• Preberanie stánkov od vystavovateľov:
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19. 12. (streda)

19.00 – 22.00 hod

V prípade neodovzdania stánku vystavovateľom veľtržnej správe, budú prípadné
nezrovnalosti (t.j. poškodenie stánku, chýbajúce výstavárenské zariadenie),
prefaktúrované vystavovateľovi v plnej hodnote.

• Pre návštevníkov sú haly prístupné počas výstavy nasledovne:
Pondelok – Štvrtok
Piatok – Sobota
Nedeľa

11.00 - 19.00 hod
10.00 - 20.00 hod
10.00 – 19.00 hod

• Vystavovatelia majú povolený vstup do areálu a hál počas výstavy
nasledovne:
prvý deň: 30. 11. (piatok)
pondelok – štvrtok
piatok - sobota
nedeľa
posledný deň: 20. 12. (streda )

8.00 - 20.30 hod
10.00 - 19.30 hod
9.00 - 20.30 hod
9.00 – 19.30 hod
10.00 - 24.00 hod

• Vystavovatelia majú povolený vstup do areálu a hál počas demontáže:
19. 12. (streda)
20. 12. (štvrtok)

10.00 - 24.00 hod
8.00 - 12.00 hod

7. ZÁSOBOVANIE TOVAROM
prvý deň: 30. 11. (piatok)

8.00 - 11.00 hod
20.00 - 20.30 hod

pondelok – štvrtok

10.00 - 11.00 hod
19.00 - 19.30 hod

Piatok – sobota

9.00 - 10.00 hod
20.00 - 20,30 hod

Nedeľa

9.00 – 10.00 hod
19.00 – 19.30 hod

Počas zásobovacích hodín bude vstup dopravných prostriedkov, ako aj vystavovateľov
do areálu výstaviska povolený na vystavovateľský preukaz a parkovací preukaz.
V prípade požiadavky vystavovateľa o otvorenie brány v blízkosti jeho plochy mimo
zásobovacích hodín, výstavný servis zabezpečí túto službu za poplatok 10,- € na pol
hodiny + 20%DPH.
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8. ČASOVÝ PLÁN MONTÁŽE / vlastné technické realizácie/
28.11.(streda)
29.11.(štvrtok)
30.11.(piatok)

8.00 - 20.00 hod
8.00 - 20.00 hod
8.00 - 10.00 hod

Montáž 29.11. nie je možné predĺžiť!

9. ČASOVÝ PLÁN DEMONTÁŽE
19. 12. (streda)
20. 12. (štvrtok)

19.00 - 24.00 hod
8.00 - 12.00 hod

10. KĽÚČE A MREŽE
Kľúče od dverí príp. mreží si vyzdvihnete pri registrácii pri registračnom pulte na kauciu
10,- Euro za každý kľúč/zámok od mreží. Kauciu je nutné uhradiť v hotovosti.
Po vrátení kľúčov/zámkov v pokladni po ukončení výstavy obdržíte kauciu späť.

11. VLASTNÁ REALIZÁCIA A OBČERSTVENIE
Firmy s vlastnou realizáciou expozícií (stánkov) musia zložiť kauciu za plochu:
- pri expozíciách do 49 m2 kauciu vo výške 200,- Euro
- pri expozíciách od 50 m2 kauciu vo výške 500,- Euro. Kauciu je nutné uhradiť
v hotovosti. Táto Vám bude po ukončení demontáže a odovzdaní plochy v pôvodnom
stave vrátená.

12. ÚHRADY SLUŽIEB
Prosíme vystavovateľov, aby uhradili naše faktúry v dobe splatnosti. Vysporiadanie
finančných záväzkov voči našej spoločnosti je podmienkou vstupu vystavovateľa do
výstavných priestorov. Dodatočné objednávky technickej realizácie a služieb na mieste v
čase montáže a trvania akcie budú realizované za úhradu v hotovosti podľa cenníkových
cien + 100 % prirážka + 20% DPH.

13. VJAZD DO VÝSTAVNÉHO AREÁLU A PARKOVANIE
Vjazd vlastných manipulačných prostriedkov je zakázaný. Vjazd do výstavného areálu je cez
vjazdovú bránu z Viedenskej cesty (spod Mosta SNP) pri predložení vystavovateľského
preukazu alebo montážneho preukazu, za úhradu parkovného alebo zakúpenia parkovacieho
preukazu. Parkovanie vozidiel vo výstavnom areáli je možné len na vyznačených parkovacích
miestach. Parkovanie mimo význačných miest je zakázané.
Vystavovatelia s parkovacími preukazmi majú možnosť parkovať v areáli non-stop aj v noci
v dňoch konania akcie t.j. od 30.11. – 19. 12. 2018

14. ŠPEDIČNÉ A COLNÉ SLUŽBY
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Špedičné služby
Špedičné služby na výstavisku zabezpečuje Incheba a.s., odd. dopravy a špedície, Viedenská
cesta 3-5, Ing. Lukačka – tel.02/6727 2402, 0903/282102, fax: 02/67272098.

15. POISTENIE - STRATA
Veľtržná správa nezodpovedá za stratu, alebo poškodenie exponátov a iných
materiálov patriacich vystavovateľovi.
Vystavovatelia, ktorí si realizujú expozíciu sami alebo prostredníctvom montážnych firiem, sú
povinní na požiadanie preukázať, že majú /na celú dobu montáže, priebehu výstavy a jej
demontáže/ uzavreté poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou činnosťou
v rozsahu podľa nasledujúcej tabuľky:
- realizácia výstavnej expozície do 30m2
- realizácia výstavnej expozície od 31 do 50m2
- realizácia výstavnej expozície od 51do 100m2
- realizácia výstavnej expozície od 101 do 200m2

30.000,- EUR
60.000,- EUR
90.000,- EUR
120.000,- EUR

Haly sú strážené v nočných hodinách a to od skončenia zásobovacích hodín po začiatok
zásobovacích hodín nasledujúceho dňa. Preto žiadame vystavovateľov, aby sa počas
zásobovacích hodín zdržiavali vo svojom stánku

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a prajeme Vám veľa obchodných úspechov, ako
aj príjemný pobyt v našom výstavnom a kongresovom centre
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