Szanowni Państwo,
W związku z Państwa udziałem w 11. Podwodnej Przygodzie, odbywającej się
razem z Targami Wiatr i Woda, w dniach 12 - 15 marca 2020 roku, przesyłamy
niezbędne informacje dotyczące organizacji pracy podczas targów.

PRZYPOMINAMY, ŻE TARGI ODBYWAJĄ SIĘ W NOWEJ LOKALIZACJI:

Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
1. Identyfikatory dla Wystawców będzie można odebrać w dniu 11 marca (środa) od godziny
10.00 do 20.00 bezpośrednio ode mnie, w hali GLOBAL EXPO
ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa.
2. Parking dla Wystawców w dniach 12 - 15 marca (tylko auta osobowe i
dostawcze do 3,5t)
W dniach 12 - 15 marca wjazd dla Wystawców z wykupioną kartą parkingową
(parking zlokalizowany przed wejściem do hali Global EXPO). Karta w cenie 150 zł netto (184,50
brutto) jest do nabycia do dnia 4 marca, przelewem na konto.
Zainteresowanych proszę w tej sprawie o telefon/emaila na targinurkowe@gmail.com
3. Parking dla Wystawców – lawety/auta powyżej 3,5t oraz TIR
Parking jest zlokalizowany pod wiaduktem. Parkowanie na podstawie
wykupionego karnetu w Centrum Targowo-Kongresowym – w kasie parkingowej.
Koszt parkingu:
Lawety – 30zł brutto/doba
Auta 3,5 – 12t – 40zł brutto/doba
TIR – 70zł brutto/doba

4. Dostawa materiałów
Wystawców dostarczających materiały za pośrednictwem firm kurierskich
informujemy, że dostawy możliwe są wyłącznie w dniu 11 marca (środa) w
godzinach od 10:00 do 20:00 na adres:
Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO
Targi Wiatr i Woda, Podwodna Przygoda + NAZWA WYSTAWCY
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
Prosimy o staranne zapakowanie i opisanie przesyłek/palet tak, aby kurierzy
nie mieli problemu ze zidentyfikowaniem przesyłki oraz dostarczeniem jej
bezpośrednio na stoisko.
5. Montaż stoisk niezabudowanych (zabudowa wystawcy),
· 10 marca w godz.: 8:00 – 22:00 (wtorek)
· 11 marca w godz.: 8:00 – 22:00 (środa)
UWAGA!!!
Nie ma jakiejkolwiek możliwości technicznej wjazdu z jakimkolwiek ciężkim sprzętem w dniu
rozpoczęcia targów, tj. 12 marca (czwartek) oraz podczas trwania Targów.
6. Przekazanie stoisk z zamówioną zabudową standardową (gotowe stoiska
wystawiennicze)
· 11 marca w godz.: 13:00 – 20:00 (środa)
7. Demontaż stoisk
· 15 marca w godz.: 16:15 – 22:00 (niedziela) – stoiska w zabudowie standardowej
· 15 marca w godz.: 16:15 – 16 marca 15:00 (niedziela - poniedziałek)
DEMONTAŻ JEST CIĄGŁY (PRZEZ CAŁĄ NOC) – tylko zabudowa własna
8. Godziny otwarcia Targów dla Wystawców
· 12 marca w godz.: 9:00 – 17:30 (czwartek)
· 13 marca w godz.: 9:30 – 18:30 (piątek)
· 14 marca w godz.: 9:30 – 18:30 (sobota)
· 15 marca w godz.: 9:30 – 22:00 (niedziela)
9. Godziny otwarcia Targów dla Zwiedzających
· 12 marca w godz.: 11:00 – 17:00 (czwartek)
· 13 marca w godz.: 10:00 – 18:00 (piątek)
· 14 marca w godz.: 10:00 – 18:00 (sobota)
· 15 marca w godz.: 10:00 – 16:00 (niedziela)
10. Przypominamy, że ponieważ jesteśmy razem z Targami Wiatr i Woda, to we wszystkich
sprawach dotyczących Targów, z wyjątkiem cen, numerów kont i terminów płatności, obowiązuje
Regulamin Targów Wiatr i Woda (jest do pobrania na stronie www.wiatriwoda.pl)
11. Restauracja
Catering Gastro Factory będzie czynny w dniach i godzinach otwarcia Targów.
Ewentualne pytania prosimy kierować na targinurkowe@gmail.com lub telefonicznie, numer 500
140 139.
Do zobaczenia w GLOBAL EXPO,
Maksymilian Allweil

