נספח הנחיות למציג
אנו מודים לכם על השתתפותכם בתערוכת הכינוס השנתי של ההתאגדות "חשמל ואנרגיה  "2022באילת.
על פי ההסכם הנכם זכאים לשירותים הבאים:
 .1קבלת שטח תצוגה ע"פי המסומן במפות.
 .2ציון שם החברה באתר הכנס ובפרסומי הכנס (כולל לוגו)
 .3ציון מתמשך של שם החברה (כולל לוגו) באתר האינטרנט של ההתאגדות
 .4פרסום פרופיל החברה בחוברת הכינוס
 .5הקרנת לוגו החברה על מסך ה  LED -בפביליון
הכללים למימוש השירותים הנ"ל מובאים להלן.

שטח תצוגה
כללי תצוגה
א .התצוגה יכולה לכלול הצגת תחומי פעילות ,מוצרי חומרה ותוכנה ,חלוקת קטלוגים וחוברות מקצועיות .
ב .מידות ברוטו של עמדת תצוגה אחת הן  3מטר רוחב ,ועומק של  2מטר.
ג .בשטח התצוגה יעמוד לרשות המציג שולחן בגודל  0.45 X1.70מ' ,שני כסאות וחיבור לשקע ישראלי רגיל.
ד .כל חברה רשאית להציג במתקן תצוגה שיוכן על ידה .מידות מתקן התצוגה לא תחרוגנה ממידות השטח
שהועמד לרשותכם.
ה .יש לבנות לפי הגובה שנקבע בפנייה למציג בתערוכה .שימו לב להגבלות גובה.
ו .צידי מתקן התצוגה ,שפונים אל המציגים השכנים ,יהיו אסתטיים ,לא יפגמו בתצוגת השכנים ,ובמידת
הצורך יכוסו בבד.
ז .חל איסור לתקוע מסמרים או להצמיד דבק דו צדדי על קירות האולמות.
ח .אין אפשרות לתלות שילוט או פריט אחר מהתקרה  -יש להשתמש בפתרון עיצובי שלכם ע"י מעמד.
ט .ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן ע"פי כללי הבטיחות .יש להעביר לחברה הכלכלית מפרט כולל
גודל ומשקל לאישור מהנדס קונסטרוקציה.
י .אין להעביר את שטח התצוגה או חלק ממנו לגורם אחר אלא באישור מראש ובכתב מהחברה הכלכלית.
יא .החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השטח שהוקצב למציג כלשהו ,לשנות את חלוקת
השטח במפת התערוכה ,לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר  -אם יידרש הדבר בגלל
סיבות בלתי צפויות מראש.
יב .ההתאגדות שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר הצגת מוצגים הגורמים לדעתה למטרד.
יג .מציג שיגרום לנזק בתערוכה יחוייב לכסות את הנזק.

פריקה וטעינה של ציוד
לצורך פריקה או טעינה של ציוד לתערוכה ניתן להיכנס דרך החניון
מיד לאחר סיום הפריקה  /טעינה יש לפנות את הרכב כדי לאפשר גם לאחרים לפרוק את הציוד.
נא לדאוג לעגלה להובלת הציוד .לא ניתן יהיה לקבל במקום.
צרכים מיוחדים בנושאי חשמל וציוד מיוחד ,כבד או לא שגרתי נדרש תיאום מראש מול החברה הכלכלית.
לא תתאפשר הכנסת ציוד בשעות שמתקיימים מושבי הכינוס.
הובלת המוצגים לעמדת התצוגה וממנה ,עיצוב וקישוט העמדה יבוצעו ע"י המציגים ועל חשבונם ,בהתאם
להנחיות המארגנים ,כך שלא יכבידו על דרכי המעבר או תצוגות סמוכות.

מציגים הבונים את תצוגתם בעצמם או בעזרת מעצב חייבים לדאוג שהצד הפונה למציג שלידם
יהיה אסתטי ולא יפגום בתצוגה של שכנו.
על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה ,אין להכניס או להוציא ציוד או מוצגים בשעות
שהתערוכה פתוחה לקהל.
שתייה קרה וחמה תהיה זמינה לאורך כל שעות התערוכה.
אין להכניס מוצרי מזון למקום (פרט לסוכריות מחברה כשרה ומוכרת) .התערוכה מתקיימת במתחמי המלונות שהינם
שומרים כשרות ויש להעביר בקשתכם כולל פירוט  +תעודת כשרות לחברה המארגנת לגבי כל כיבוד לקבלת אישור
מהמלון .ללא הנ"ל לא תורשה הכנסת כיבוד.
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הכניסה לשטחי התערוכה תתאפשר אך ורק באמצעות תגי המשתתף.
יש להקפיד לענוד את תגי המשתתף על מנת שהסדרנים והדיילות יוכלו לזהות אתכם.
ארוחת צהריים קלה עבור משתתפי הכינוס תתקיים ביום רביעי וחמישי  10 - 09בנובמבר בתוך מתחמי
התערוכה .כניסה לארוחת צהריים במלון הרודס תהיה רק למשתתפי הכינוס בעלי תג משתתף .כניסה לארוחת
צהריים במלון דן תהיה רק עם שוברים שיחולקו למשתתפי מיזוג אוויר בלבד בזמן ההרשמהשמירה בשט.
יש לוודא איסוף של כל הציוד טרם הגעתו של צוות הפירוק .חומר פרסומי או ציוד שיישאר בשטח לא יהיה
באחריות המארגנים.
חברה המבקשת להשאיר חומר לפני או אחרי הכנס במחסני המלון המארח מתבקשת לתאם זאת מראש .לא נוכל
לאפשר השארת חומר ללא תיאום מראש.

שמירה
המארגנים יספקו שמירת לילה כללית במתחם התצוגה (כולל בליל ההקמה) ,אך ללא כל אחריות לאובדן או לנזק.

ביטוח
חברה המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית בלבד .לאור זאת על החברה המציגה לבטח את
עצמה ,רכושה ,הפועלים בשמה ,והמבקרים בתצוגתה ,נגד כל סיכון ,אבדן ונזק ,מכל סיבה.

ניקיון
מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים .כל מציג חייב לדאוג לניקיון העמדה/שטח שלו.

סדר
המציגים נ דרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה על ידי הפעלת ציוד קולי בעוצמה לא סבירה ו/או תצוגות
ושילוט החורגים מתחום העמדה שלהם.

חניה
חניה של כלי רכב/משאיות/רכב הובלה מותרת במגרשי החניה המותרים בלבד.

שונות
ציון מתמשך של שם החברה (כולל לוגו) יוכנס לאתרי האינטרנט של הכינוס וההתאגדות לאחר קבלת
ההתחייבות ויהיה עד לתחילת הכינוס הבא ,כולל קישור לאתר המציג.
פרסום פרופיל החברה בחוברת הכינוס יכלול עד  200מילים .את מלל הפרופיל יש להעביר בקובץ .Word
ההתאגדות והחברה המארגנת שומרות לעצמן את הזכות לערוך את המלל מטעמי לשון ואורך.
חברה מציגה תוכל לרשום את עובדיה לכינוס בעלות של חברי ההתאגדות.
להזכירכם ,יש להסדיר את כל התשלומים עבור ההשתתפות בתערוכה בהתאם לתנאים שסוכמו מול
החברה הכלכלית של ההתאגדות.
מידע נוסף בדבר סידורים יישלח אליכם מעת לעת.

בכבוד רב,
החברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל
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