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РА Б О Т Н О В Р Е М Е
За изложители

27 април от 08.30 до 19.00 ч.
28 - 29 април от 09.00 до 19.00 часа
30 април от 09.00 до 17.00 часа

За посетители

За изграждане и аранжиране
на щандовете

За изнасяне на експонати
и демонтаж на щандовете

27 - 29 април от 10.00 до 18.30 часа
30 април от 10.00 до 16.00 часа

И
 зграждане на щандове
22 - 24 април от 08.30 до 18.30 часа
Аранжиране

на щандове
25 април от 08.30 до 18.30 часа
26 април от 08.30 до 20.30 часа

И
 знасяне на експонатите
30 април от 17.00 до 22.00 часа
1 май от 08.30 до 18.30 часа
Д
 емонтаж на щандове от външни
строителни фирми
1 и 2 май от 08.30 до 18.30 часа
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И З Г РА Ж Д А Н Е Н А С О Б С Т В Е Н И Щ А Н Д О В Е
ИЛИ ЧРЕЗ ВЪНШНИ С ТРОИТЕ ЛНИ ФИРМИ
Изложителят / строителната фирма се допускат да изграждат щанд само след
подписване на строителен договор и след представяне на проект за съответния
щанд. Достъпът до изложбените зали на 22,23 и 24 април е срещу пропуски, които
се получават от Централно фоайе на Интер Експо Център.
Строително-монтажни работи извън установеното работно време се разрешават
след подаване на писмена заявка от строителя / изложителя. 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 изграждане, аранжиране и демонтаж на зоните и изложбените щандове
изложителите следва да спазват стриктно всички изисквания на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, както и всички подзаконови актове по
неговото прилагане.
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З А Р Е Ж Д А Н Е И А РА Н Ж И РА Н Е
НА Щ АНДОВЕТЕ
На 25 и 26 април всеки изложител може да получи „пропуск за зареждане“ за изложител
и автомобил от контролен пункт „Вход“. (вж. схема на стр.6)
Допълнителни и технически услуги в дните на зареждане могат да се заявяват на
информационния щанд в централно фоайе, като се изпълняват при възможност и след
предварително заплащане на място в брой .
Фирма, незаплатила дължимите суми в определения срок, не се допуска да аранжира
щанда си.

ПРОП УСКИ И ПОК АНИ
З А И З Л ОЖ И Т Е Л И И А В Т О М О Б И Л И
Пропуски за изложители и за автомобили за времетраенето на изложението се
получават на 25 и 26 април на информационния щанд в централното фоайе на Интер
Експо Център.
Баджове за изложители - при наета площ от 9 м 2 - 2 бр. За всеки следващи 9 м 2 - по 1 бр.
Допълнителни баджове се заплащат на цена 10 лв./ бр.
Пропуските за автомобили се определят в зависимост от големината на наетата от
изложителя площ:
- за площ до 50 кв.м - 1 бр.
- за площ над 51 кв.м. - 2 бр.
Всеки изложител получава печатни покани и електронна покана за безплатен вход,
които може да изпраща до свои клиенти и партньори.
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ОБЩ А ИНФОРМАЦИ Я
В периода 27-30 април зареждане
на щандове може да се извършва
само през стъклените врати на
зала 2 (вход 2а) и зала 3 (вход 3b)
или през централния вход на Интер
Експо Център в работното време
на изложeнието. (на 30 април до
16.00 ч.)
Ел. захранването на щандовете
се изключва в 19.00 ч. в периода
27-29 април и в 17.00 ч. на 30
април.
Почистване на щандовете с
прахосмукачка се извършва всяка
сутрин между 9.00 и 10.00 ч.
Изложителите трябва сами да
почистват експонатите си.
Щандове, които не са построени
от Интер Експо Център, се
почистват от изложителя/
строителната фирма.

Оставане на щандовете след
приключване на работното време
на изложението не се допуска.
Освобождаване на щандовете
на 30 април преди 17.00 ч. не
се допуска. При констатирано
нарушение са начислява
наказателна такса в размер на
500 евро.
В рамките на работното време
на изложението Организаторите
не носят отговорност за
липси от щандовете. Пълна
охрана на залите се осигурява в
извънработно време.
На територията на ИЕЦ
действа абсолютна забрана
за тютюнопушене в залите
и закритите помещения на
комплекса.

международно
изложение

2 7–3 0
АПРИЛ
ТЕХНОМЕБЕЛ

ТЕ Х НОМЕБЕ Л

ТЕ Х НОМЕБЕ Л

ТЕ Х НОМЕБЕ Л

ТЕ Х НОМЕБЕ Л

Забранени са престоят и
паркирането
Разрешен е престой до 1 час за
товаро-разтоварни дейности.
Нарушителите ще бъдат
санкционирани с такса в размер
на 50 (петдесет) лева за всеки
започнат час над разрешеното време
Свободно паркиране в рамките на
работното време на изложението
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У С Л У Г И З А И З Л ОЖ И Т Е Л И
Изграждане на щандове
За атрактивното и успешно представяне на
Вашата фирма от нас можете да получите професионална помощ за проектирането и изграждането на запомнящ се щанд.

Спедиторски услуги
Официален спедитор на територията на
Интер Експо Център е фирма Експо Логистик
ЕООД. Предлага митническо освобождаване,
товаро-разтоварни операции, складиране на
амбалаж за времетраенето на изложението.

Семинари, презентационна техника и
кетъринг услуги
Конгресният Център разполага със 7 зали за
презентации с капацитет от 20 до 500 места.
Предлагаме и презентационна техника, която
можете да използвате на Вашия щанд. При
желание от Ваша страна можем да ви свържем с
фирма за кетъринг услуги, която да се погрижи
за доброто посрещане на гостите на Вашия
щанд.

Рекламни услуги
Привлечете допълнително внимание чрез
разнообразните и гъвкави възможности за

реклама, които предлагаме - рекламно каре
в указателната карта, фасадни билбордове,
светещи принтони в централното фоайе
на изложбения комплекс, разпространение
на фирмени рекламни материали, реклама на
12 броя монитори в централното фоайе и
ресторантите на изложбения комплекс, реклама
в сайта на изложението.

Интернет
В дните на изложението всички изложители
имат достъп до безплатен безжичен интернет
(парола:interexpo62). След предварителна заявка
можем да Ви осигурим кабелен интернет с
гарантирана скорост само за Вашия щанд.

Гардероб
Изложителите могат да ползват гардероб
всеки работен ден на изложението от 9.00 до
19.00 ч., на 30 април до 16.30 ч.
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КО Н ТА К Т И
Ръководител проект
Красимир Стоилов
тел.: 02 9655 304, 0886 606 103
e-mail: kstoilov@iec.bg

Конгресен център:
Ани Димитрова
тел.: 02 9655 249, 0886 610 612
e-mail: adimitrova@iec.bg

Маркетинг и реклама
Катерина Катранджиева
тел.: 02 9655 209, 0885 661 013
e-mail: kivanova@iec.bg

Връзки с обществеността
Страхил Василев
тел.: 02 9655 289, 0897 826 491
e-mail: svasilev@iec.bg

Строителни договори и съгласуване
на проекти за изложители със
собствени щандове
Мария Пенчева
тел.: 02 9655 309, 0882 028 068
e-mail: mpencheva@iec.bg

Проектиране и изграждане
на щандове:
Зала 1 – Габриела Боянова
Тел: 02 96 55 262, 0887 022 933
e-mail: gboyanova@iec.bg
Тома Нинов
Tел. 02 9655 314, 0882 364 861
Е-mail: tninov@iec.bg
Зала 2 – Даяна Доросиева
тел.: 02 9655 233, 0885 606 447
e-mail: ddorosieva@iec.bg
Зала 3 – Цветелина Лазарова
тел.: 02 9655 265, 0884 288 636
e-mail: tslazarova@iec.bg
Зала 4 – Мирослава Рангелова
тел.: 02 9655 266, 0884 288 602
e-mail: mrangelova@iec.bg

Експо Логистик ЕООД
Николай Божилов, 0889 715 161
Сашо Тодоров, 0884 407 411
тел.: 02 9655 296; 02 9655 297
e-mail: expologistik@iec.bg

