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* Lütfen kılavuzun sonunda bulunan formları
eksksz doldurarak
¬ kaan.sayc@tgexpo.com,
¬ serkan.ozdemr@tgexpo.com,
¬ onder.canbaz@tgexpo.com
adreslerne e-mal le göndernz.

* Please fll n the Exhbtor Forms at the end of the
manual and send t va e-mal at
¬ kaan.sayc@tgexpo.com,
¬ serkan.ozdemr@tgexpo.com,
¬ onder.canbaz@tgexpo.com

Organzasyon
Organzaton

Pazarlama
Marketng

TG EKSPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.
Adres
Address
Eğtm Mah. Poyraz Sok. Ertogay İş Merkez
No:3/27 34722
Kadıköy/ İstanbul - Türkye
Tel / Phone: +90 216 338 45 25 (pbx)
Faks / Fax : +90 216 338 45 24
E-mal
: nfo@tgexpo.com
Web
: www.tgexpo.com
Proje Drektörü
Project Drector
Gökhan BÜYÜKATAMAN
E-Mal
: gokhan@guzellkvebakm.com
Tel/Phone: +90 (216) 338 45 25
Proje Asstanı
Project Asstant
Ruhan NEFESOĞLU
E-Mal
:ruhan.nefesoglu@tgexpo.com
Tel/Phone: +90 (216) 338 45 25
Uluslararası Satış
Internatonal Sales
Döndü KARABIYIK
Uluslararası Müşter Yönetcs
Internatonal Account Manager
E-Mal
: dondu.karabyk@tgexpo.com
Tel/Phone: +90 (216) 338 45 25

Seda KOCAMAZ
Pazarlama Müdürü
Marketng Manager
E-Mal
: seda.kocamaz@tgexpo.com
Tel/Phone:+90 (549) 803 0703
Esra KULOĞULLARI
Kurumsal İletşm Drektörü
Corporate Communcatons Drector
E-Mal
: esra.kulogullar@tgexpo.com
Tel/Phone: +90 (549) 822 66 58
Operasyon
Operaton
Kaan SAYICI
Operasyon Uzmanı
Operaton Specalst
E-Mal
: kaan.sayc@tgexpo.com
Tel/Phone: +90 (216) 338 45 25
Cenk FINDIKCI
Operasyon Uzmanı
Operatons Specalst
E-Mal
: cenk.fndkc@tgexpo.com
Tel/Phone: +90 (216) 338 45 25
Önder CANBAZ
Uluslararası Operasyon Uzmanı
Internatonal Operatons Specalst
E-Mal
: onder.canbaz@tgexpo.com
Tel/Phone: +90 (216) 338 45 25

Muhasebe
Accountng
Gülşah AKKUYU
Fnans Müdür Yardımcısı
Fnance Manager Asstant
E-Mal
: gulsah.akkuyu@tgexpo.com
Tel/Phone: +90 (216) 338 45 25

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE
DÜZENLENMEKTEDİR.

THIS FAIR IS ORGANIZED UNDER SUPERVISION OF TOBB
(THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES
OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174
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Genel Blgler
General Informaton
Fuar

Far

Güzellk & Bakım 2021 Fuarı’na hoş geldnz.
Aşağıda yer alan blgler Güzellk & Bakım 2021 Fuarı
katılım şartları ve stant kurulumu teknk şart ve
düzenlemelern kapsar.

It s our pleasure to welcome you to Beauty & Care
2021. Please note that the followng nfo covers the
techncal rules and regulatons for booth
constructon as well as the general condtons of
partcpaton n Beauty & Care 2021.

Organzatör;
¬ Zamanında yapılmayan sparşlern yerne
getrlmesn garant etmez.
¬ Gerektğnde ekstra güvenlk kuralları koyma
hakkını saklı tutar.
¬ Ktapçık çnde yer alan blglerde değşklk yapma
hakkına sahptr.

The Organzer;
¬ Does not guarantee that late orders wll be
delvered
¬ Reserves the rght to mplement addtonal
securty rules, f requred.
¬ Reserves the rght to change the nformaton n
the regulatons.

Katılımcılarımızın mzaladıkları sözleşmede belrtlen
katılım tplerne göre hazırlık yapmaları önemle
hatırlatılır.

Organzer kndly remnds the exhbtors to make
preparatons accordng to the partcpaton type
defned n ther contract.

Boş Alan

Space Only

Sözleşmelern “Boş Alan” olarak yapmış olan fuar
katılımcısı frmalar, stant tasarımı ve uygulaması
yapan br frma le anlaşmak ve altta lstelenen
formları teslm etmek zorundadır.
¬ Form 1 Yaka Kartı
¬ Form 2 Teknk Hzmetler
¬ Form 3 SGK Blgler

Exhbtors wth 'space only' partcpaton type must
contract wth a booth desgner & constructor frm
and delver the forms lsted below:
¬ Form 1 Badge
¬ Form 2 Techncal Servves
¬ Form 3 Insurance İnformaton

Maksmum Stant Yükseklkler;

Maxmum Booth Heght;

Lütfen yerleşm planınızı kontrol ednz.

Please check your layout.

Takvm

Calendar

15 Ağustos Pazar- 17:00
Form Teslmler & Proje Kontroller çn Son Tarh.
Salon & stant yerleşmne göre kurulum çn
organzatörden blg alın; “kaan.sayc@tgexpo.com”
ve 0216 338 45 25.
7 Eylül Salı - Özel Dekor

09:00 - 22:00 Kurulum

8 Eylül Çarşamba - Paket

14:00 - 24:00 Kurulum

9-12 Eylül

Fuar

12 Eylül Pazar

19:30 - 24:00 Demontaj

August 15 Sunday - 17:00
Deadlne of Forms & Project Inspectons.
Accordng to your hall and locaton, contact wth
the organzer for setup tme;
“kaan.sayc@tgexpo.com” and +90 216 338 45 25.
Sep. 7 Tue - Custom Made

09:00 - 22:00 Setup

Sep. 8 Wed - Shell Scheme

14:00 - 24:00 Setup

Sep. 9 - 12

Far

Sep. 12 Sun

19:30 - 24:00 Dsmantlng
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Paket Stant
Shell Scheme

200x28 cm

94,5 cm
234 cm
94,5 cm
86 cm

Alınlık Yazısı
Fasca Board

: .............................................................................................................

Sözleşmelern “Paket Stant” olarak yapmış olan
fuar katılımcısı frmalar, organzatörden altta
lstelenen ntelklerde hazır standı teslm
alacaklardır. Bu katılım tp le doldurulması
gereken formlar altta lstelenmştr.

¬ Form 1 Frma Yaka Kartı ve Alınlık Yazısı Blgler
¬ Form 2 Teknk Hzmetler
¬ Oktanorm duvarlar (her br panel: h234 x 94,5cm)
¬ Modüler Tavan Konstrüksyonu (sadece gerektğ
gb)
¬ Alınlık Yazısı (azam 25 harf)
¬ Her 3 metrekareye 100 Watt spot.
¬ Halı (Standart Gr)
¬ 1 adet üçlü uzatma kablosu (220 V. - enerj
tüketm dahldr)
¬ 1 adet çöp kovası, banko ve masa
¬ 2 adet sandalye

Exhbtors wth a 'Shell Scheme" contract wll be
delvered the booth wth the desgn features lsted
below. Ths partcpaton type has to fll up the
below lsted forms.

¬ Form 1 Exhbtor Badge and Fasca Name
¬ Form 2 Techncal Servves
¬ Octanorm wall elements (per pannel; h234 x
94,5cm).
¬ Modular celng elements (only where
necessary)
¬ Fasca name (max. 25 letter)
¬ 1 Spotlght 100 W per 3 sqm.
¬ Carpet (Standart Gray)
¬ 1 electrcal outlet 220V (energy usage s ncluded)
¬ 1 waste basket, welcome desk, table
¬ 2 char
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Form
Form

1

Frma Teknk Hzmetler Blgler
Exhbtor Techncal Servces

Katılımcı Unvanı
Company Name

: .............................................................................................................

Salon & Stant Numarası
Hall & Stand Number
: .............................................................................................................

Teknk Hzmetler
Techncal Servces
Bu form ‘‘boş alan’’ sözleşmes yapan katılımcılar
çn zorunlu, paket stant katılımcıları çn
opsyoneldr.
Fuar Katılım Sözleşmes dahlnde paket stand olan
frmalar çn 2.5KW’a kadar kablolama ücretsz
olarak tarafınıza sunulacaktır. İlave taleplernz çn
aşağıdak formu doldurmaları gerekmektedr.

It s compulsory to fll n ths form for “space only”
exhbtors, and optonal for “shell scheme” exhbtors.
Wthn the scope of the Far Partcpaton
Agreement, the cablng up to 2.5KW wll be offered
free of charge for the companes that have
package stands. Please fll out the form below for
your addtonal requests.

Frma İsm
Company Name

: ...............................

Stant Numarası
Stand No

: ...............................

Kablolama Taleb (KW)
Power Demand (KW)

: ................KW x 150TL

Fyatlara KDV (%18) dahl değldr, bağlantı ve
tüketm bedel dahldr.

VATs (+18%) are excluded n the prces, however
connecton and consumpton prces are ncluded.

Son teslm tarh: 15 Ağustos 2021
kaan.sayc@tgexpo.com adresne mal atınız.

Deadlne: 15 August 2021
send an e-mal to kaan.sayc@tgexpo.com

Banka Blgler
Bankng Informaton
Garant Bankası - İstanbul Kadıköy Tcar (1673)
Hesap Adı: TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
TL Hesabı
Hesap No: 6297163
IBAN: TR70 0006 2001 6730 0006 2971 63
EUR Hesabı
Hesap No: 9092294
IBAN: TR55 0006 2001 6730 0009 0922 94
USD Hesabı
Hesap No: 9092295
IBAN: TR28 0006 2001 6730 0009 0922 95
Swft Code: TGBATRISXXX

Garant Bankası - İstanbul Kadıköy Tcar (1673)
Account Name: TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
TL Account
Account No: 6297163
IBAN: TR70 0006 2001 6730 0006 2971 63
EUR Account
Account No: 9092294
IBAN: TR55 0006 2001 6730 0009 0922 94
USD Account
Account No: 9092295
IBAN:TR28 0006 2001 6730 0009 0922 95
Swft Code: TGBATRISXXX
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Form
Form

2

Stant Mmarlık Frması ve SGK Blgler
Booth Contractor and Socal Securty (SGK) Informaton

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenllğ yasası
kapsamında Fuar Alanı ve Organzasyonu çnde
kalan Organzatör, Mmar ve Tedarkç frmalara
öneml görevler düşmektedr. Organzatör stant
mmarlık frması, stant projes ve stant nşaasında
görev alacak kşlern blglern fuardan önce talep
eder.

Accordng to the Turksh Republc Consttuton Law
and No. 6331, Occupatonal Health and Safety Act
brng mportant role to the Organzer, Archtect and
Exhbtor at the far ground. Pror to event, the
organzer s lable to collect the nformaton of the
booth constructors, workers and desgners n order
to nspect and secure the health and safety
standards.

Katılımcı Unvanı
Company Name

: ...........................................................................................................

Salon & Stant Numarası
Hall & Stand Number

: ...........................................................................................................

Stant Mmarlık Frması
Booth Contractor

: ...........................................................................................................

Stant Frması Yetkls
Contractor Contact

: ...........................................................................................................

Telefon
Phone

: ...........................................................................................................

E-mal
E-mal

: ...........................................................................................................

Kurulumda Görevl Personeller ve Güvenlk Blgler
Workers Badge and Securty Informaton
Personel Adı
Worker Name

T.C. Kmlk No
TR Identty No

SSK Scl No
SSK Regstry Number

Stant Denetm
Booth Inspecton
Organzatör tarafından yetklendrlen ş sağlığı ve
güvenlğ frması ‘‘boş alan’’ kralayan ve stant
tasarımı yapan her katılımcının standını, tasarım ve
uygulamalarını kontrole eder. Kontrol edlmeyen
ve onaylanmayan stantların kurulumuna zn
verlmemektedr.
Bu denetleme organzatörün kurduğu paket
stantlar çn geçerl değldr.

Every custom made booth desgn project s
nspected by TG Expo under the Turksh Health &
Safety Regulatons and nternatonally known
G-Gude standarts. Booth projects that are not
submtted and nspected wll not be permtted to
construct by the organzer.
Ths nspecton s not applcable on the ‘‘shell
scheme’’ partcpants.

Son teslm tarh: 15 Ağustos 2021

Deadlne: 15 August 2021

5

Fuar Alanı
Venue

İstanbul Lütf Kırdar Uluslararası
Kongre ve Serg Sarayı - ICEC Rumel Salonu
Istanbul Lutf Krdar Internatonal
Conventon and Exhbton Centre ICEC Rumel Hall
Gümüş Cad. No:4 34367 Harbye / İstanbul / Türkye

Nasıl ulaşablrm?

How to get there?

Taks:
Havalmanlarından Lütf Kırdar Uluslararası Kongre ve
Serg Sarayı Rumel Salonu’na taks le gelmek steyenler
çn varış süreler aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Havalmanı (Avrupa Yakası) 45 dakka
Sabha Gökçen Havalmanı (Anadolu Yakası) 55 dakka

Tax:
Transportaton wth a tax to Lütf Krdar Internatonal
Conventon and Exhbton Centre Rumel
from Istanbul Arport (European Sde) takes 45 mnutes,
from Sabha Gokcen 55 mnutes.

Metro:
M2 Yenkapı- Hacıosman metro hattı kullanılarak
Osmanbey veya Taksm durağından Lütf Kırdar
Uluslararası Kongre ve Serg Sarayı Rumel Salonu’na
kolayca ulaşılablr.
Osmanbey ve Taksm metro durakları İstanbul Kongre
Merkez ve Lütf Kırdar Uluslararası Kongre ve Serg Sarayı
Rumel Salonu’na yaklaşık 7 dakkalık yürüme
mesafesndedr.
F1 Taksm - Kabataş fünküler hattı kullanılarak Taksm
durağından Lütf Kırdar Uluslararası Kongre ve Serg
Sarayı Rumel Salonu’na ulaşım sağlanılablr.
Otobüs:
Taksm, Emnönü ve Mecdyeköy gb brçok merkez
lokasyondan Harbye’ye doğrudan ulaşım
sağlanmaktadır. TRT İstanbul Radyosu otobüs durağı,
Lütf Kırdar Uluslararası Kongre ve Serg Sarayı Rumel
Salonu’na yaklaşık 2 dakkalık yürüme mesafesndedr.
Dolmuş:
Beşktaş-Harbye dolmuş hattı le Beşktaş Vapur İskeles
karşısından, Harbye Caddes’ne ulaşım sağlanmaktadır.
Harbye Dolmuş Durağı, Lütf Kırdar Uluslararası Kongre ve
Serg Sarayı Rumel Salonu’na yaklaşık 3 dakkalık yürüme
mesafesndedr.

Metro:
You can take the M2 Yenkapı-Hacıosman metro lne and
get off at Osmanbey or Taksm statons to easly access
Lutf Krdar Internatonal Conventon and Exhbton
Centre Rumel Osmanbey and Taksm metro statons are
approxmately
7 mnutes walkng dstance to Lütf Kırdar Rumel Hall
Alternatvely, you can use the F1 Taksm - Kabatas
funcular lne and get off at Taksm staton to reach to
Lutf Krdar Internatonal Conventon and Exhbton
Centre Rumel.
Bus:
There are drect transportaton optons to Harbye from
varous central dstrcts ncludng Taksm, Emnönü and
Mecdyeköy. Lutf Krdar Internatonal Conventon and
Exhbton Centre Rumel are only 2 mnutes walkng
dstance from the bus stop n front of TRT Istanbul Rado.
Mnbus:
You can take the Beşktaş-Harbye mnbus across
Beşktaş ferry staton to access Harbye Avenue.
Lutf Krdar Internatonal Conventon and Exhbton
Centre Rumel are approxmately 3 mnutes’ walkng
from Harbye
Mnbus Stop.
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Katılım Kural & İşleyş
Partcpaton Rules & Regulatons
1. Katılımcı fuar le lgl sözleşme yapılan tek muhataptır. Sözleşme ve
hakları devredlemez.

1. Company s actve n the respectve sector and sole contractual
counterpart. The contract and ts rghts cannot be transferred.

2. Katılımcı sadece kendlerne ayrılan ve sözleşmede belrtlen alanı
pazarlama faalyetler çn kullanır.
• Koridor, fuaye veya fuar alanı dışında broşür dağıtmak, maskot
gezdrmek ve vb. etknlklere zn verlmez.
• Stant içerisinde cevre stantların ticari faaliyetlerini engelleyecek
herhang br ses ve ışık etknlğne zn verlmez.
• Stant yapı, aydınlatma ve reklam parçaları stant alanı dışına
çıkamaz.

2. Exhbtor shall use the area stated n the agreement for stand
constructon and marketng actvtes, only at the areas allocated to
the exhbtor.
• Distributing printed material and using mascot in the aisles, foyer
and outsde of exhbton area s not permtted.
• Sound and light performances which are disturbing the other
commercal actvtes are not permtted.
• Parts of the booth construction, lights and advertisements can not
exceed the lmts of rented booth area.

3. Türk İş Kanununa göre 18 yaşından küçüklern kurulum ve söküm
sırasında çalışması yasaktır.
• 18 yaşından küçüklerin fuarı ebeveynleri ile ziyaret etmelerine izin
verlr.

3. Accordng to Turksh Labour Law, chldren under the age of 18 are
forbdden to work.
• Visit of age under 18 is permitted only by the family members.

4. 4207 sayılı Kanunun 2. maddesne göre fuar alanında sgara çmek
yasaktır. Söz konusu hlal madd olarak ceza- şleme tabdr.

4. Accordng to 2 of law No 4207, t s prohbted to smoke n the
farground. Contraventon s subject to penal sancton.

5. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenlğ yasası kapsamında Fuar Alanı ve
Organzasyonu çnde kalan Organzatör, Mmar ve Tedarkç
frmalara öneml görevler düşmektedr;
• Yanıcı madde, ateş, havai fişek, patlayıcı, gaz tankı, kaynak gazı,
mutfak ocağı kullanmak;
• İş Güvenliği önlemi alınmamış ürün ve uygulamalarda doğabilecek
kaza ve yaralanmalar le lgl katılımcı frmalar sorumludur.
• Sigortasız eleman çalıştırmak;
• 3. şahıs mali mesuliyet sigortası olmayan araçları kullanmak (örnek:
forklft, kamyon, vnç vs.);
• Stant kurulumunda ve fuar esnasında yapılacak olan tüm işlerde
uygun kıyafet ve ekpman kullanmamak (Örnek: baret, eldven, toz
maskes, yelek, çelk uçlu ayakkabı, kaynak maskes, emş torbasız
hızar, koruyucu gözlük, vb.);
• İnsan sağlığına zararlı maddelerin fuar alanında kullanılması (Örnek:
asbestos, alçı, alçıpan, boya, zımpara, MDF & suntalam torbasız hızarlı
kesm, metal kaynak (noktasal brleşm kaynağına zn verlr)
• Stant, salon ve fuar alanında çöp veya moloz bırakmak;
• Yetkisiz, ehliyetsiz ve izinsiz; tekniker, işçi, elektrikçi, güvenlik, temizlik,
hostes, tercüman veya personel çalıştırmak;
• Yangın dolabı, kısmen ve/veya tamamen acil çıkış kapıları &
kordorları, havalandırma ve bunlar le lgl yönlendrmelern
engellenmes;

5. Accordng to the Turksh Republc Consttuton Law and No. 6331,
Occupatonal Health and Safety Act brng mportant roles to the
Organzer, Archtect and Exhbtor at the far ground;
• Using flammable materials, fire, fireworks, explosives, gas tanks,
weldng gas, ktchen stove;
• Displaying products or making demos without safety measures;
• Employing staff without insurance;
• Using vehicles without 3rd party liability insurance (example: forklift,
truck, crane, etc.);
• Disusing proper personel protective equipment where necessary
durng the buld up and Exhbton (Example: helmets, gloves, dust
mask, vest, steel-tpped shoes, weldng mask, cut vacuum bag,
protectve glasses);
• Working with materials which are hazardous to health (Example:
asbestos, gypsum, gypsum board, pant, sand paper, MDF and
plywood cut wthout vacuum bag, metal weldng (only as
connecton pont weld)
• Leaving waste materials or debris in the booth, hall or venue.
• Employing uncertified and unpermitted; technician, labour,
electrcan, securty, cleanng, hosptalty or translaton staff.
• Cover or disable the fire cabinets, emergeny exits & aisles,
ventlaton and related brandng;

Yukarıda belrtlen hususlar organzatör tarafından yasaklanmıştır,
aks durumlarda ceza- şlemler uygulanır.
6. TG Expo sstem / modüler stant konstrüksyonu; oktanorm, maxma,
burkhardt, vb. atölye şlemler (boya, vb.) tamamlanmış ahşap
modüler stant sstemler dışında stant kurulumlarına zn
vermemektedr.
7. Organzatör tarafından yetklendrlen ş sağlığı ve güvenlğ frması
“Boş Alan” kralayan ve stant tasarımı yapan her katılımcı’nın standını
tasarım ve uygulamalarını kontrol eder, kontrol edlmeyen ve
onaylanmayan stantların kurulumuna zn verlmemektedr. Bu
denetleme organzatörün sağladığı standart / shell scheme stantlar
çn geçerl değldr.
8. Fuar alanında her türlü toz torbasız ahşap kesm, alçı, alçıpan,
zımpara, boya, kesm ve kaynak (Nokta bağlantı kaynağına zn verlr)
gb atölye çalışmaları yasaktır. Organzatör tarafında ceza şlem
uygulanır.
9. Stant zyaretç kordorlarına bakan her br cephenn %70 açık olması
ve çevre stantların görünümlern engellememes gerekr (Örnek:
Kordora düz duvar çekerek kör karanlık kordor yaratmak).
10. İk katlı stant kurulumu statk hesabı verlmes ve proje detayları le
zne
tabdr.
11. Fuar alanında TG Expo tarafından yetklendrlen resm lojstk
(boşaltma & yükleme), caterng (yemek & çmek), güvenlk, temzlk ve
hostes frması dışındak frmaların faalyet göstermesne zn
verlmemektedr.
12. Fuar kurulum ve söküm zamanlarındak çalışmalar çn fuar
salonları 12 saat açık olmakta, ancak fuar zamanı zyaret saat
btmnde sonra stant çalışması yapılmasına ş güvenlğ ve sağlığı
açısından zn verlmemektedr. Bu kural fuar alanlarına göre değşklk
göstermektedr.
13. Fuar alanına verlen zararlardan stant mmarlık frmaları ve
katılımcılar sorumludur. Verlen zararlar tespt edlerek fatura edlr.
Yetkl İsm / Soysm
İmza

Above mentoned ssues are prohbted by organzer, otherwse
penaltes are mposed.
6. Only the system / modular booth constructon; octanorm,
maxma,burkhardt etc. completed ateler works (pant,etc.) wood
made modular booth constructon wll be permtted to set up at
venue.
7. Every custom made booth desgn project s nspected by TG Expo
under the Turksh Health & Safety Regulatons and nternatonally
known G-Gude standarts. Booth projects that are not submtted and
nspected wll not be permtted to construct by the organzer.
Ths nspecton s not applcable on the ‘‘shell scheme’’ partcpants.
8. Bagless Wood cut, gypsum, gypsum board, sandpaper, pant, cut
and weldng (Pont connecton weldng s permtted) knd ateler
works are forbdden at venue. Organzer has the authorty to apply
penalty fee on ths knd of works
9. Every booth sde facng the asle must be 70 % open and must not
block the vew of neghbourng booth (Example: buldng a sold wall
and creatng deaf and dark asles).
10. Double deck booth constructon s permtted only by statc
calculaton and detals.
11. Only the TG Expo authorsed supplers can perform busness at
logstc (Load & Unload), caterng (food & beverage), securty,
cleanng and hostess servces.
12. Venue s avalabe for constructon for 24 hours durng the setup
tme. For health and safety reasons organzer s not permttng
contsructon before and after the vstng hours. Ths regulaton
could dffer accordng to the venue and event.
13. Any knd of damage s reported and wll be nvoced to the
exhbtor and booth contractor by the organzer.

Authorzed Name / Surname
Sgnature
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Katılım Kural & İşleyş
Partcpaton Rules & Regulatons
14. Katılımcı ve Stand Mmarlık frmaları stant ve ürünlernden fuar
kurulum, fuar zyaret ve fuar söküm zamanlarında güvenlklernden,
sgorta ve zararlarından kendler sorumludur.

14. Exhbtor and Booth Constructon frms are solely responsble for
ther products and booth damage, securty and nsurance durng
setup, event and tear down perod.

15. Stant projeler “kaan.sayc@tgexpo.com” emal adresne mal atarak
onaylatılmalıdır.

15. Booth projects must be submtted for approval va e-mal to
kaan.sayc@tgexpo.com.

16. Organzatör onaylanmayan stant projelern uygulatmama hakkına
sahptr.

16. The organzer reserves the rght to refuse the mplementaton of
not approved booth projects.

17. Kurulum çn fuar alanına gelen frmalar, stant yerlern organzatöre
onaylatarak kuruluma başlar.
18. Araçlar salonlara yükleme ve boşaltma çn grer, park etmek
yasaktır.
19. Fuar salon zemnn delme, yapıştırma ve duvar, kapı, stant ve tavan
yüzeylerne bağlantı yapmak yasaktır. Verlen hasar organzatör
tarafından tespt edlerek fatura edlr.
20. Açılıştan 8 saat önce; Organzatörün hazırladığı stantlar teslm edlr.
21. Fuar alanı can ve mal güvenlğ açısından araç trafğne kapalı olur,
taşıma şlemler resm lojstk frması tarafından sağlanır.
22. Fuar zyaret saatler çnde mal grş-çıkışı, stant çalışması yapmak
yasaktır.
23. 24 saat kesntsz elektrk taleb, stant güvenlğ veya temzlğnn
sağlanması ve katılımcı organzasyonları (kokteyl, part, göster,vs.) çn
organzatörden zn alınmalıdır.
24. Fuarın son günü zyaret saatnn btmes le beraber katılımcı frmalar
stant çndek değerl ürün ve eşyalarının güvenlğnden kendler
sorumludur.
25. Katılımcı ve stant frmalarının, fuar btmnden tbaren 24:00’a kadar
çalışarak “stant alanlarını temz br şeklde” bırakmaları gerekr.
26. Katılımcı frmaya at stant alanında bırakılan çöp ve molozların
fotoğrafları çeklp m3 hesabı şlem yapılarak katılımcı frmaya fatura
edlr.
27.Organzatör fuar alanı genel güvenlğ ve temzlğnden sorumludur.
Genel güvenlk ve temzlk; kurulum, fuar ve söküm dönemnde stant çn
kapsamaz.
28. Organzatör elektrk ekpmanları temn etmemektedr.
29. Sadece salon elektrkçs katılımcı frmanın standındak bağlantıları
kontrol ederek elektrk açılımını gerçekleştrr.
30. Boş alan sözleşmes mzalayan katılımcılar ve özel stant kurulumunu
gerçekleştren mmar frmaların kurduğu elektrk sstemlernden
organzatör sorumlu değldr.
31. Katılımcı tarafından temn edlen elektrk ekpman ve sstemler, voltaj
düşmeler, güç darbeler ve harmonk bleşenler gb elektrk
şebekelernde yaygın olarak karşılaşılan bozucu etklere karşı yeterl
düzeyde hazırlık ve donanıma sahp olmalıdır.
32. Katılımcılar her zyaret btm saatnden sonra stantlarındak chaz,
elektrk ve sgortaları kapattığından emn olmalıdır. Stant elektrkler
fuarın son günü zyaret saatnn btm le yarım saat çnde kapatılır.
33. Boş alan sözleşmes mzalayan katılımcılar ve 2.5kw üzernde elektrk
tüketm olan katılımcılar elektrk talebn ve kablolama ödemesn
organzatöre bldrmek zorundadırlar. Katılımcılar stant çersndek
tessat şlern kend elektrkçler le standartlara uygun olarak yaptırmak
zorundadır.
34. ‘20 kW'tan fazla nomnal güçtek motorlar yalnızca, br akım sınırlayıcı
starter le çalıştırılablr.Stant çersndek ana şaltern şebekeye bağlantısı
katılımcı stant mmarının yetkl elektrkçs tarafından yapılacaktır.

Yetkl İsm / Soysm
İmza

17. Booth constructon could only begn after gettng the approval
of locaton from the organser.
18. Vehcles may enter for loadng and unloadng and are not
allowed to park.
19. It s prohbted to drll holes n the far hall floor or to glue objects
onto t,or to make any connectons to walls, doors, stand and
celng surfaces. Damages shall be nvoced to the exhbtor.
20. Eght hours before openng: The stands prepared by the
organzer are delvered.
21. The farground s closed to traffc for safety reasons;
transportatons are carred out by the offcal logstcs company
22. Goods entry and ext as well as work on the booth s prohbted
durng vstng hours.
23. Requests for 24 hrs unnterrupted power supply, employment of
own booth securty or own cleanng servces or exhbtor organsed events (cocktal, party, show,etc.)are requred to have a
wrtten permsson from the organser.
24. On the last day of exhbton, after vstng hours partcpants are
themselves responsble for the securty of valuables at ther stand.
25. After closure, exhbtors and booth contractors have to work
round the clock to dsmantle the booths. The locaton must be
handed over clean and empty at 24:00 o’clock.
26. Any general or constructon waste left behnd at the stands wll
be photographed, the cost calculated on a square meter bass,
and blled to the exhbtor.
27. The organzer s responsble for general securty and cleanng n
the farground only. Ths does not nclude the stand nteror durng
setup, far mplementaton and dsmantlng.
28. Organzer does not supply any electrcal equpment.
29. Only hall electrcans authorzed by Organzer are permtted to
connect nto the power network, or lay lnes outsde the stand area,
n floor shafts, or supply channels.
30. The organzer s not responsble for the electrcal systems
nstalled by the exhbtors who sgned empty space contracts and
the archtectural frms that set up ther stands.
31. Electrcal equpment and systems suppled by the exhbtor must
have adequate preparaton and equpment aganst dsturbances
commonly encountered n electrcal networks such as voltage
drops, power pulses and harmonc components.
32. Exhbtors must be sure to turn off the electrcal equpment and
ther dstrbuton boxes every end of the vstng hours.
Decommssonng and dsmantlng commences mmedately at
half an hour after the tradeshow ends.
33. Partcpants who sgn a space only contract and those wth a
consumpton of more than 2.5kw must notfy the organzer of the
demand for electrcty and the wrng payment. Exhbtors are
requred to have the nstallaton work done wthn the stand n
accordance wth the standards wth ther electrcans.
34. Motors wth a power ratng of more than 20 kW may be
operated only f they have a current lmtng starter. Connecton of
the master swtch n the stand to the network wll be carred out by
an authorzed electrcan of exhbtor’s booth contractor.

Authorzed Name / Surname
Sgnature
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Tavsye Edlen Stant Frmaları
Recommended Desng Companes

Değerl Katılımcımız,

Dear Exhbtor,

TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş olarak,
kurulduğumuz günden bu yana sektörde brçok
lk gerçekleştrerek Türk fuarcılık sektörünün
gelşmne destek veren yenlkç br marka olduk.
Dünyanın brçok yerndek breysel ya da mll
katılım organzasyonu üstlendğmz ve Türkye’de
organze ettğmz fuarlarla; Türk frmalarının
uluslararası pazarlarda ürünlern tanıtmasını, yen
ş brlkler kurarak hracat hacmlern
gelştrmelern sağlamaktayız.

As TG Expo Internatonal Fars Inc., we have
realzed many frsts n the sector snce the day we
were founded and became an nnovatve brand
supportng the development of Turksh far sector.
All over the world, at many dfferent locatons, we
undertake ndvdual and/or natonal
partcpatons as well as organzng our own fars
and exhbtons n Turkey. We enable Turksh
companes to promote ther products n
nternatonal markets and to develop ther export
volumes by establshng new busness
partnershps

TG Expo olarak sz değerl katılımcılarımızın başarılı
ve bereketl br organzasyon yaşaması öncelkl
hedeflermz arasında. Bu kapsamda, szlere uzun
yıllardır hem yurt çnde hem de yurt dışında
olmak üzere, kend alanlarında markalaşmış br
çok frmaya fuar stant tasarımı ve uygulaması
yapan Sedef Grup’u önermekten mutluluk
duyuyoruz.
Sedef Grup ürettkler ve uyguladıkları tüm
projelerde Avrupa Standartlarında kaltel hzmet
vermey amaç ednmş, profesyonel kadrosu ve
uzman teknk ekbyle müşter memnunyetn ön
planda tutarak müşterlerne hzmet vermektedr.
TG Expo olarak önümüzdek bu projede Sedef
Grup le şbrlğ yapmanızı tavsye eder,
şbrlğmzn artarak devam etmesn dlerz.

As TG Expo, t s one of our prme targets that our
esteemed partcpants experence a successful
organzaton. In ths context, we are pleased to
recommend Sedef Grup, have been desgnng
and mplementng far booths to many well known
companes for many years both n Turkey and
abroad.
Sedef Grup am to provde qualty servce n
European standards n all the projects they
produce and apply, wth ther professonal staff
and expert techncal team and by gvng the top
prorty to customer satsfacton.
As TG Expo, we recommend you to cooperate
wth Sedef Grup n ths project, and wsh that our
cooperaton wll contnue ncreasngly.

İletşm çn:

Contact:

Harun Beyaztaş
Sedef Grup
0533 296 3678
harunbeyaztas@sedefgrup.com.tr

Harun Beyaztaş
Sedef Grup
0533 296 3678
harunbeyaztas@sedefgrup.com.tr
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Resm Seyahat Acentası
Offcal Travel Agency

Fuarlarımızın resm seyahat ve konaklama
acentası “Expoland Tour”dur.

Offcal Travel Agency s Expoland Tour.

Hzmet portföyü,

Servces,

¬ Konaklama
¬ İç ve Dış Hatlar Ulaşım
¬ Vze
¬ Shuttle ve VIP Transfer
¬ İş Seyahat Organzasyonları
¬ İş Gelştrme ve B2B Organzasyonları
¬ Konuk Ağırlama Organzasyonları

¬ Accomodaton
¬ In and Out Lne Transportaton
¬ Vsa
¬ Shuttle and VIP Transfer
¬ Busness Travelng Organzaton
¬ Busness Development and B2B Organzaton
¬ Guest Hosptalty Organzatons

Organzatör, sorunsuz br fuar çn katılımcı
frmanın resm seyahat frması Ekspoland Tur le
rtbata geçp blet, vze ve konaklama hzmetler
le lgl blg almalarını, özellkle vze ve
konaklamada oluşablecek olası sorunların önüne
geçmek çn blg paylaşımında bulunmalarını
tavsye eder.

The organzer recommends that the partcpant
company contacts the offcal travel company
Expoland Tour for nformaton about tcket, vsa
and accommodaton servces, especally to avod
any problems that may arse n the vsa and
accommodaton.

EKSPOLAND TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ A.Ş

EKSPOLAND TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ A.Ş

Eğtm Mah Poyraz Sok Ertogay İş Merkez
No:3 K:5 D:14 Kadıköy / İstanbul
Telefon : 0216 418 22 22
Faks
: 0216 418 22 62
E-mal : nfo@expolandtour.com
Web
: www.expolandtour.com

Eğtm Mh Poyraz Sk Ertogay İş Merkez
No:3 K:5 D:14 Kadıköy / İstanbul - Turkey
Phone : +90 216 418 22 22
Fax
: +90 216 418 22 62
E-mal : nfo@expolandtour.com
Web
: www.expolandtour.com

Yetkl

Contact :

:

Atlla KAYAN
Acente Müdürü
E-mal : atlla.kayan@expolandtour.com
Telefon : 0216 418 22 22 / dhl:1610

Atlla KAYAN
Agent Manager
E-mal : atlla.kayan@expolandtour.com
Phone : +90 216 418 22 22 / etc:1610
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Resm Lojstk Frması
Offcal Logstc Company

Organzatörün belrlemş olduğu resm lojstk
frması, fuar alanında yönetm ve güvenlk
açısından tek yetkl frma DHL’dr. Resm lojstk
frmasının belrledğ vnç, forklft, şoför ve operatör
dışında alanda kmse çalışma yapamaz.
Resm lojstk frması ücret karşılığı şu hzmetler
sunar:
¬ Gümrük İşlemler
¬ Naklye
¬ Yükleme
¬ Boşaltma
¬ İşç Temn
¬ Depolama
Hzmet kurulum,fuar ve söküm tarhlern kapsar.
Organzatör, sorunsuz br fuar çn katılımcı
frmanın resm lojstk frması le rtbata geçp
gümrük, naklye ve lojstk hzmetler le lgl blg
almasını, özellkle naklye ve gümrükte
oluşablecek olası sorunların önüne geçmek çn
blg paylaşımında bulunmalarını tavsye eder.

The offcal logstcs company determned by the
organzer s DHL, the only authorzed company n
terms of management and securty n the
exhbton area. No one can work outsde the
crane, forklft, chauffeur and operator other than
the offcal logstcs company.
The offcal logstcs frm offers the followng
servces:
¬ Customs Clearance
¬ Shppng
¬ Loadng
¬ Unloadng
¬ The Workers’
¬ Storage
It covers servce nstallaton, exhbton and
dsmantlng dates.
Organzer suggest every exhbtor to contact the
offcal freght forwarder to learn about the
procedures of Turksh custom n order to
elmnate the potental problems at transportaton
and Turksh custom procedures before the
exhbton tme.

DHL Freght
İktell Cad. Intek Tessler No:178
34303 Halkalı Küçükcekmece
Istanbul / Turkey

DHL Freght
Iktell Cad. Intek Tessler No:178
34303 Halkal Kücükcekmece
Istanbul / Turkey

Yetkl : İsmal Con
E-mal : smal.con@dhl.com
GSM
: 0530 387 54 21

Contact : İsmal Con
E-mal : smal.con@dhl.com
GSM
: +90 530 387 54 21

SİGORTA
Ürün Sgortası
Ürün taşıma ve fuar bıyunca oluşablecek tüm
rsklere karşı sgorta yapılması katılımcının
sorumluluğundadır. Organzatör fuardak hırsızlık
veya herhang br zarardan dolayı sorumlu
olmadığı gb yetkl frmanın özel ürünlernn
saklandığı kasalara gelecek zararlardan da mesul
değldr.

INSURANCE
Product Insurance
The nsurance of exhbts aganst all rsks durng
transportaton and durng the exhbton s the
responsblty of the exhbtor. The organzer
accepts no lablty for damage to property or
personal njury except that ts legal
representatves or persons employed n the
performance of ts oblgatons acted wth ntent or
gross neglgence.

Üçüncü Şahıs Mesulyet Sgortası
Fuar katılımcısı, fuar alanındak yapıları ve tessatı
da çermek üzere fuar boyunca üçüncü şahıslara
verdğİ zarardan sorumludur. Katılımcıların ve
yasal temslclernn ya da çalıştırdıkları personeln
görevlern yerne getrrken, şahsına ya da
mallarına geleblecek zarardan organzatör
sorumlu değldr.

Thrd Party Lablty Insurance
The exhbtor s lable for all damages caused to
thrd partes through hs partcpaton n the
exhbton. The organzer accepts no lablty for
damage to property or personal njury except
that ts legal representatves or persons employed
n the performance of ts oblgatons acted wth
ntent or gross neglgence.
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