Spoštovani razstavljavec!
Posredujemo vam informacije, za katere vas prosimo, da jih skrbno preberete in jih tudi
upoštevate. Le z doslednim upoštevanjem le teh bomo lahko izpolnili vsa vaša naročila v
skladu s pričakovanji ter se izognili pretirani gneči in neprijetnostim pri pripravi in
pospravljanju sejma, pa tudi med sejmom samim.
Trajanje sejma:
Lokacija sejma:
Odpiralni čas:

od 14. do 16. decembra 2012
dvorana L
petek (14.12.)
17.00-01.00 ure za obiskovalce
16.30-01.30 ure za razstavljavce
sobota (15.12.)
17.00-01.00 ure za obiskovalce
16.30-01.30 ure za razstavljavce
nedelja (16.12.)
15.00-22.00 ure za obiskovalce
14.30-24.00 ure za razstavljavce

Postavljanje in urejanje razstavnih prostorov, dostava blaga za razstavljavce:
Sreda
Četrtek
Petek

12. 12. 2012
13. 12. 2012
14. 12. 2012

08.00-16.00 ure
12.00-21.00 ure
09.00-17.00 ure

Za dostavo blaga gostincem in razstavljavcem: vsak dan 30 minut pred odprtjem
sejma. Vstop je možen brez vozil.
Postavitev stojnic in razstavnih eksponatov je mogoča le na osnovi plačanega
predračuna.
Prevzem identifikacijskih vstopnic in zapestnih trakov:
Ob prihodu na sejem se najprej oglasite v sejemski pisarni dvorane L (spodaj), kjer
boste dobili pripadajočo identifikacijsko vstopnico in zapestne trakove (na vsakih 12 m2
pripada 1 vstopnica in na vsakih nadaljnjih 6 m2 po 1 vstopnica, vendar je max. število 8
vstopnic. Če jih potrebujete več, jih je potrebno dodatno naročiti – cena za stalno vstopnico
je 13,00 €/dan). Za 1 identifikacijsko vstopnico prejmete 3 zapestne trakove različne barve, ki
veljajo točno določen dan.
Posebej vas opozarjamo, da morajo vsi razstavljavci v času sejma poleg identifikacijske
vstopnice nositi zapestne trakove.
Pospravljanje eksponatov:

nedelja (16.12.): 22.30-24.00 ure
ponedeljek (17.12.): 08.00-16.00 ure

Vsa oprema bo dodeljena glede na vaše naročilo. Dodatna naročila opreme so možna
(mize, stoli, regali …), vendar je potrebno naročilo pisno sporočiti najkasneje do 1. 12. 2012.
RAZSTAVLJALCE OPOZARJAMO, DA PO ZAKLJUČKU SEJEMSKEGA
IZKLOPIJO ELEKTRIČNE PORABNIKE NA RAZSTAVNIH PROSTORIH!

DNE

Razstavljavec mora biti prisoten na svojem razstavnem prostoru v delovnem času sejma. V
času postavljanja in pospravljanja ter med odpiralnim časom sejma prevzema razstavljavec
vso odgovornost za svojo opremo in razstavljene eksponate.

Za vse dodatne informacije sta vam na voljo:
Marjana Žgajner, T: 041 369 414, E: marjana.zgajner@ce-sejem.si
Polona Marovt, T: 041 602 438, E: polona.marovt@ce-sejem.si
Želimo vam prijetno bivanje v Celju in veliko poslovnih uspehov!
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