Informacje dla wystawców InEnerg®
11-12 kwietnia 2017,
Stadion,Wrocław 2012 Sp. z o. o.
VIP Area
al. Śląska 1
54-118 Wrocław
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1. Montaż i demontaż
1.1 Wystawcy z własnym stoiskiem lub własna zabudową
Montaż:
Poniedziałek , 10 kwietnia 2017
od 07.00 do 22.00
Demontaż:
Środa,

12 kwietnia 2016

od 17.00 do 24.00

JEŻELI POSIADAJĄ PAŃSTWO SPERSONALIZOWANE STOISKO, PROSIMY O PRZESŁANIE NAM JEGO
ZDJĘCIA ORAZ INFORMACJI TECHNICZNYCH DO 20 MARCA 2017.
1.2. Wystawcy, którzy wynajęli stoisko od REECO
Odbiór stoiska:
Poniedziałek,
10 kwietnia 2017

od 18:00 do 22:00

Demontaż:
Środa,

od 17.00 do 19.00

12 kwietnia 2017

Przesyłka materiałów
Jeżeli posiadają Państwo materiały, które maja być dostarczone kurierem, prosimy o dostarczenie ich na Stadion
Wrocławski do Państwa stoiska w czasie, kiedy będą Państwo tam przebywać, czyli 10 kwietnia w godzinach od
18:00 do 20.00.
Prosimy pamiętać, że waga wystawianych produktów nie powinna być większa niż 500 kg/m².
Jeśli planują Państwo stoisko o wysokości ponad 2,5 m, prosimy o kontakt.
Wózki paletowe/widłowe
Jeżeli potrzebują Państwo podnośnika (ręcznego lub elektrycznego), lub innego urządzenia do przewożenia towarów,
prosimy o kontakt.
2. Karty wstępu wystawców
Po zarejestrowaniu się przy punkcie informacyjnym organizatora, wystawcy otrzymują zawartą w ofercie ilość
identyfikatorów. Dodatkowe identyfikatory można kupić w cenie 40 zł.
3. Usługi dla wystawców / serwis targów
Zespół REECO z przyjemnością pomoże Państwu w razie jakichkolwiek pytań lub problemów, jeśli takowe się
pojawią. Punkt informacyjny znajduje się zaraz przy wejściu na Stadion Wrocławski.
Podczas rozstawiania stoisk, osoby kontaktowe z firmy REECO to :
Małgorzata Bartkowski

Justyna Sułkowska

bartkowski@reeco.eu.
Tel: +48-607-909-143
Fax: +48-22-379-78-60

sulkowska@reeco.eu.
Tel: +48-513-310-611
Fax: +48-22-379-78-60
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4. Obiekty wiszące w halach wystawowych
Jeżeli potrzebują Państwo zawiesić obiekty przy suficie w hali wystawowej, prosimy o kontakt z naszym zespołem.
5. Restauracja i kawiarnia
Jeżeli chcą Państwo zamówić przekąski i napoje do swojego stoiska, prosimy kontaktować się z:
Stadion Catering Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 19
50-007 Wrocław
Kontakt: Iga Klikuszowian
Event manager
Komórka : 509 852 836
Email :iga.klikuszowian@stadioncatering.pl
Prosimy pamiętać, że usługi te są dodatkowo płatne.
6. Internet bezprzewodowy
Dostęp do internetu przez łącze WiFi jest dla wystawców bezpłatny.
7. Zapobieganie kradzieży
W godzinach otwarcia targów przy stoiskach cały czas musi ktoś przebywać. Prosimy upewnić się, że stoiska nie
będą pozostawiane bez opieki podczas montażu i demontażu.
REECO Poland nie ponosi odpowiedzialności za za jakiekolwiek przedmioty zaginione w godzinach otwarcia
targów.
8. Informacja turystyczna, podróż, hotele
Hotele w pobliżu Stadionu Wrocławskiego
Proponujemy następujące hotele:
Qubus Hotel Wrocław****:
https://www.qubushotel.com/pl/promocje/515/Oferta-dla-uczestnikow-Targ%C3%B3w-InEnerg2016/
PARK HOTEL DIAMENT WROCŁAW ****
http://www.inenerg.com/fileadmin/common/Dateien%202016/Logos/Medien%20Partner/Oferta%20Targi%20Wroc%C
5%82aw.pdf
Hotel's SOLO & Hostel TRIO:
http://www.puhot.pl/obiekty-hotelowe.html

9. Ksero
Na Stadionie Wrocławskim nie ma dostępnej kserokopiarki
10. Bankomat
BRAK!!!
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11. Transport i spedycja
Paweł Luczek
SOLID-TRANS
ul. Włókiennicza 77
04-964 Warszawa
Tel.: +48-71-738-20-45
Mob: +48-502-295-395
www.solid-trans.pl
Jeżeli posiadają Państwo materiały, które maja być dostarczone kurierem, prosimy o dostarczenie ich na Stadion
Wrocławski do Państwa stoiska w czasie, kiedy będą Państwo tam przebywać, czyli 10 kwietnia w godzinach od
18:00 do 20:00.
Uwaga: prosimy zwrócić uwagę na godziny, w jakich odbywa się demontaż. REECO nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia. Szczegóły należy ustalać z firmą SOLID-TRANS (dane kontaktowe powyżej).
12. Parking
Stadion Wrocławski odpowiada za udostępnianie miejsc parkingowych. Parking bezpłatny.
13. Ulotki dotyczące targów i programy konferencji
Ulotki dotyczące targów i programy konferencji będą rozprowadzane bezpłatnie w punkcie informacyjnym przy
wejściu. Jeżeli chcą Państwo przekazać takie materiały partnerom biznesowym przed imprezą, prosimy o przesłanie
informacji na adres info@reeco-poland.com.
14. Usuwanie śmieci / usuwanie odpadów / sprzątanie stoisk
Sprzątanie stoisk:
Na 7. stronie formularza wystawcy mogą Państwo zamówić serwis sprzątający, który posprząta obszar stoiska i
usunie śmieci.
Formularz wystawcy dostępny jest pod tym adresem:

http://www.inenerg.com/index.php?id=518&L=0
15. Podróż pociągiem / komunikacja publiczna i taksówki
Aktualne informacje dla podróżujących dostępne są na naszej stronie głównej. Prosimy odwiedzić sekcję “DOJAZD &
NOCLEG” na stronie www.inenerg.com
16. Godziny otwarcia targów
Wtorek, 11.04.2017
Środa, 12.04.2017

09.00 - 17.00
09.00 - 16.00
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Wystawcy posiadający identyfikatory wystawcy mogą wchodzić na teren targów godzinę przed otwarciem i opuszczać
go godzinę po zamknięciu targów.
17. Prasa
Akredytację prasową można uzyskać na parterze.
18. Palenie
Palenie na Stadionie Wrocławskim jest zabronione. Dozwolone jest ono jedynie w wyznaczonych miejscach na
otwartej przestrzeni.
19. Organizatorzy targów
REECO Poland Sp. z o. o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
tel: +48 (0)22 266 0216.
fax: +48 (0)22 379 78 60.
info@reeco-poland.pl
www.reeco.eu

20. Formularze online
Na stronie http://www.inenerg.com/ dostępne są najważniejsze formularze, takie jak:
 Sponsorowanie targów
 Sponsorowanie konferencji
 Formularz wystawcy
 Ogólne warunki
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