
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.  Οι εταιρείες που συμμετέχουν με περίπτερο χωρίς δομή (ΤΥΠΟΣ 1) θα παραλάβουν το χώρο τους την Τρίτη 
05/02/2019 για την κατασκευή των περιπτέρων.
2.  Οι εταιρείες που συμμετέχουν με περίπτερο με δομή (ΤΥΠΟΣ 2) θα παραλάβουν τον χώρο τους την Τετάρτη 
06/02/2019.
3.  Την Παρασκευή 08/02/2019 και ώρα 14:00 μμ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κάθε εργασία και να έχει γίνει η 
τοποθέτηση των εκθεμάτων.
4.  Οι εκθέτες έχουν στη διάθεση τους την Τρίτη 12/02/2019 και τη Τετάρτη 13/02/2019 από τις 08:00 π.μ. έως και 
21:00 μ.μ. για την αποξήλωση και την απομάκρυνση των εκθεσιακών δομών και των εκθεμάτων τους. Τις ώρες 
αποξήλωσης θα πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρείας εντός του περιπτέρου σας, για τη διασφάλιση της 
ομαλής διεξαγωγής της αποξήλωσης. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη κατά την διάρκεια της 
αποξήλωσης, για τη φύλαξη εκθεμάτων και υλικών.
5.  Στη διάρκεια της προετοιμασίας και της αποξήλωσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κιβωτίων ή σταθερών 
στοιχείων που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των εργασιών τους στο σύνολο τους στους διαδρόμους.
6.  Για όλα τα περίπτερα ισχύει ο περιορισμός 50 cm του μέτρου από τους διαδρόμους που περιβάλουν το 
περίπτερο (καλό θα είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση εκθεμάτων).
7.  Το μέγιστο ύψος των περιπτέρων είναι 30 cm χαμηλότερο του σημείου οροφής του εκάστοτε περιπτέρου (έως 
4,50 m) και πλάτος 1,00m
8.  Οι κατασκευές θα πρέπει να είναι αυτοστήρικτες και τα σημεία όπου υπάρχουν ΠΦ και ηλεκτρολογικοί πίνακες, 
θα πρέπει να είναι ορατά και προσβάσιμα από όλους.
 9.  Οι εκθέτες υποχρεούται να καλύψουν και να βάψουν τις περιµετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων και 
ειδικότερα εάν αυτές ξεπερνούν το ύψος των 2,5 μέτρων.
 10.  Σε κάθε περίπτερο επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) αυτοστήρικτων πυλώνων (τοτέμ) ή εναλλακτικά δύο (2) 
αυτοστήρικτων  πινάκων για την εμφάνιση του λογότυπου του εκθέτη.
11.  Το υπερυψωμένο δάπεδο των εκθετήριων χώρων δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο να υπερβαίνει τα 20cm 
από το έδαφος, καθώς και θα πρέπει να διαθέτει ράμπα ΑΜΕΑ.
12.  Το χαμηλότερο σημείο φωτιστικών σωμάτων δεν επιτρέπεται να απέχει από το δάπεδο του περιπτέρου 
λιγότερο από 2,5m.
13.  Από την κολώνα 31 έως και την κολώνα 54, το μέγιστο συνολικό βάρος (εκθετήριας δομής και εκθεμάτων) δεν 
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θα πρέπει να ξεπερνά τα 200kg/m
14.  Σε ότι αφορά τις κρεμάσεις από την οροφή, παροχή ρεύματος, ύδρευση-αποχέτευση, φορτοεκφορτώσεις και 
τυχόν επιπλέον παροχές επικοινωνείτε με την Exposystem (House contractor) τηλ.210.6659741, 210.3511885  
email: izakuch@exposystem.gr, mchletsou@exposystem.gr


