ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΘΕΤΗ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σας καλωσορίζουμε στην 6η Διεθνή Έκθεση «CONSTRUCTIONS NDERTIME ALBANIA» και 3η Διεθνή ‘Εκθεση
«KLIMATHERMIKA 2017». Σκοπός της επιστολής είναι να σας δώσει πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας,
αλλά και για την σωστότερη λειτουργία της έκθεσης.

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Ένα μήνα περίπου πριν την έκθεση θα λάβετε τις ηλεκτρονικές προσκλήσεις και παρακαλούμε να φροντίσετε για την
έγκαιρη αποστολή τους στους πελάτες σας.

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προετοιμασία Περιπτέρων Εξωτερικού Χώρου & Ελεύθερης Δομής
■■ Τετάρτη 5/4 08:00 - 22:00 μ.μ.
■■ Πέμπτη 6/4 08:00 - 22:00 μ.μ.
Προετοιμασία Περιπτέρων Εσωτερικού Χώρου με Δομή
■■ Πέμπτη 6/4 08:00 - 22:00 μ.μ.
Πέραν του ανωτέρω ωραρίου δεν θα επιτρέπονται εργασίες στον εκθεσιακό χώρο.
Οι εργασίες στα περίπτερα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 22:00 το βράδυ της 6/4/2017.
Κατά την διάρκεια της τελευταίας ημέρας της προετοιμασίας θα παραλάβετε φάκελο που θα περιέχει: Κονκάρδες εκθέτη, κατάλογο εκθετών, μπλοκ σημειώσεων και ένα στυλό.

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για παραγγελίες εξοπλισμού επιπλέον παροχών δομής (γραφεία, καρέκλες, ψυγείο, ηλεκτρολογικές παροχές κ.λ.π.)
επικοινωνήστε με την εταιρεία μας ώστε να προμηθευτείτε τη σχετική φόρμα παραγγελίας.
Email: contact@nexgengroupltd.com

 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

Η αποπληρωμή της συμμετοχής σας στην έκθεση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη Δήλωση Συμμετοχής σας, για μπορέσετε να παραλάβετε την κάρτα ελεύθερης εισόδου στην έκθεση.
Το τιμολόγιο θα σας δοθεί την Πέμπτη 6/4/2017 μαζί με την Κάρτα εξόδου, την οποία θα δώσετε στην φύλαξη της Έκθεσης πρίν από την αποξήλωση.

 ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα λειτουργίας της έκθεσης
■■ Παρασκευή - Σάββατο (7-8 Απριλίου 2017) 10:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00
■■ Κυριακή (9 Απριλίου 2017) 10:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00
Οι εκθέτες υποχρεούνται να παρευρίσκονται στα περίπτερά τους μισή ώρα πριν την έναρξη της έκθεσης και να αποχωρούν μισή ώρα μετά το τέλος αυτής.

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

Η αποξήλωση των περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/4/2017, 08:00 - 15:00.

 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η γενική φύλαξη της έκθεσης θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 6/4, και θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση μέχρι την Δευτέρα
10/4/2017 έως 15:00 (ημέρα αποξήλωσης).

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η 24ωρη υπηρεσία καθαρισμού της έκθεσης ξεκινάει την Πέμπτη 6/4/2017.

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε φροντίστε για την άμεση μεταφορά των εμπορευμάτων σας.
Εάν δεν έχετε μεταφορέα μπορείτε να επικοινωνήσετε με όποια από τις παρακάτω εταιρείες:

Unit Hellas S.A.
Υπεύθυνη Αθήνας: κα Αποστόλου
Λ.Δημοκρατίας 112 & Ανδιανουπόλεως 16,
187 56, Κερατσίνι
Τηλέφωνο : 210 4329303
E-mail: info@unit-hellas.gr
Υπεύθυνη Θεσσαλονίκης: κα Δαλακούρα
Τηλ.: 2310 5550080
Email: dalakoura@unit-hellas.gr

TNT Albania
Υπεύθυνοι:
Mr Thanas Hyseni | M : +355 692058800
Email: administrator@tntexpress.al
κος Ledjana Nikaj | M : +355 692058801
Εmail: ledjana.nikaj@tnt.com
Rr. Mine Peza, Nr2, Tirana , Albania
T : +355 4 234914 | F : +355 4 235489

Διαστάσης εισόδου εμπορευμάτων: Πλατος 2,10 μέτρα και υψος 2,95 μέτρα.
Η μεταφορά των εμπορευμάτων εντός του εκθεσιακού χώρου γίνεται μόνο με τη χρήση παλετοφόρων.
Οδηγίες Προσωρινού Εκτελωνισμού
Ο αποστολέας θα πρέπει να εκδώσει δελτίο αποστολής για συμμετοχή στην έκθεση NDERTIME (CONSTRUCTIONS) –
Klimathermika Albania, η οποία θα πραγματοποιηθεί 7-9 Απριλίου στο Palace of Congresses στα Τίρανα. Επίσης θα
πρέπει να εκδοθεί PROFORMA INVOICE με την πλήρη περιγραφή των εκθεμάτων . Ως αξία θα αναφέρεται το 10%
της αξίας των εμπορευμάτων.
Ο προσωρινός εκτελωνισμός των δειγμάτων της έκθεσης και επιστροφή πραγματοποιείται από τη μεταφορική εταιρεία TNT Albania. Τα Δελτία αποστολής θα πρέπει να κοπούν από εσάς με προορισμό την έκθεση “CONSTRUCTIONS”
στα Τίρανα. Επίσης πρέπει να αναφέρεται στο δελτίο ότι η αποστολή γίνεται με παραλήπτη τη μεταφορική εταιρεία ΤΝΤ
ALBANIA (Διέυθυνση Rr. Mine Peza Nr. 2, Tirane - ALBANIA, NIPT: K61503035R. Mr. Thanas Hyseni Head Office,
Tel. ++35542234914, Fax ++35542235489) με περιγραφή: τα εμπορεύματα αποτελούν εκθεσιακό υλικό.
Κόστος προσωρινού εκτελωνισμού και επιστροφή: 100ευρώ
Τα εκθέματα από το τελωνείο εισόδου στην Αλβανία θα μεταφερθούν transit στο τελωνείο των Τιράνων, όπου και θα
γίνει προσωρινός εκτελωνισμός για την έκθεση.
Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την διαδικασία του προσωρινού εκτελωνισμού είναι η ΤΝΤ (όπως παραπάνω) και η
οποία μετά το τέλος της έκθεσης θα εκτελωνίσει και πάλι τα εκθέματα ώστε να επιστρέψουν στην έδρα του αποστολέα στο εξωτερικό.
Η παραπάνω διαδικασία προσωρινού εκτελωνισμού είναι απαραίτητη, είτε χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία είτε δικά σας μέσα.

 ΔΙΑΜΟΝΗ

Προτεινόμενα ξενοδοχεία για τη διαμονή σας όπως παρακάτω:
■■ Sheraton Tirana Hotel ***** Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sheratontiranahotel.com
■■ Tirana International Hotel **** Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tiranainternational.com
Ειδικές τιμές για την έκθεση από το Tirana International Hotel:
Standard Μονόκλινο 65,00euro | Standard Δίκλινο 75,00euro (ζητήστε από το ξενοδοχείο τις ειδικές τιμές)

