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Construction heights

Page 3 General construction height limits – CMF, Forum, Halls 1-6
Page 4 General construction height limits – Halls 8-12

The specified construction height limits are only applicable for Messe Frankfurt’s own events.
Please note that individual events may have different construction height regulations.

Guest events
The construction height limits in force for guest events must be obtained from the organisers.
All heights must be checked on location.

Messe Frankfurt is not responsible for the accuracy of the information.
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Construction heights

Construction heights of the exhibition halls 1-6, CMF and Forum

Hall Stand size up to 30 m2 Stand size over 31 m2

CMF Harmonie 4,00 m 4,50 m; by agreement

Forum 0 4,00 m * 6,00 m

Forum 1 4,00 m 6,00 m

1.1 4,00 m 4,00 m

1.2 4,00 m * 6,50 m

2.0
Gallery

4,00 m *
4,00 m

8,00 m
4,00 m

3.0
Northern bordering area

4,00 m *
4,00 m

8,00 m
6,50 m

3.1
Western bordering area
Southern bordering area
Eastern bordering area

4,00 m *
4,00 m
4,00 m
4,00 m

8,00 m
5,40 m
5,00 m
6,00 m

4.0
Northern / Southern bordering area + Gate´s

4,00 m *
4,00 m

7,00 m
By agreement

4.1 4,00 m 4,00 m

4.2 4,00 m 4,00 m

5.0 (from February 2023)
Hall wall east / west

4,00 m *
4,00 m

5,00 m
4,00 m

5.1 (from February 2023) 4,00 m * 8,00 m

6.0
Niches north / south
Hall pillars

4,00 m *
3,50 m
4,00 m

6,00 m
4,00 m
By agreement

6.1
Niches north / south

3,70 m
3,50 m

3,70 m
3,50 m

6.2
Niches north / south

3,70 m
3,50 m

3,70 m
3,50 m

* The maximum construction height of 5 meters applies only to suspended components such as rigging, lighting and
 advertising media. These must be indented to neighboring stands by at least 1 meter.

The specified construction height 
limits are only applicable for Messe 
Frankfurt’s own events (please
note the special construction
height limits). The construction
height limits in force for guest
events (e.g. Achema, Frank-
furt Book Fair, CPhI etc.) must be 

obtained from the organisers.
All heights must be checked on lo-
cation. Messe Frankfurt is not re-
sponsible for the accuracy of the 
information.
There may be structural constraints 
in certain halls. The basic construc-
tion height is 2.50 m. Above this

height, it is necessary to ensure 
that the rear sides of walls facing 
neighbouring stands are smooth 
and generally of a neutral colour 
(e.g. white or light grey).

Technical Project Management
Valid from April 2022
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Construction heights

Construction heights of the exhibition halls 1-8

Hall Stand size up to 30 m2 Stand size over 31 m2

8.0
Western bordering area

4,00 m *
3,50 m

8,00 m
By agreement

9.0 4,00 m * 7,50 m

9.1 4,00 m 4,00 m

9.2 4,00 m 4,00 m

9.3 4,00 m 4,00 m

Galleria 0 3,40 m 4,00 m; by agreement

Galleria 1 3,50 m 5,00 m

10.0 3,00 m 3,00 m

10.1
Niches north / south

3,00 m
2,50 m

3,00 m
2,50 m

10.2
Niches north / south

3,50 m
3,00 m

3,50 m
3,00 m

10.3
Niches north / south

3,50 m
3,00 m

3,50 m
3,00 m

10.4
Niches north / south

3,50 m
3,00 m

3,50 m
3,00 m

11.0 4,00 m * 8,00 m

11.1 4,00 m * 8,00 m

12.0 4,00 m * 8,00 m

12.1 4,00 m * 8,00 m

* The maximum construction height of 5 meters applies only to suspended components such as rigging, lighting and
 advertising media. These must be indented to neighboring stands by at least 1 meter.

The specified construction height 
limits are only applicable for Messe 
Frankfurt’s own events (please
note the special construction
height limits). The construction
height limits in force for guest
events (e.g. Achema, Frank-
furt Book Fair, CPhI etc.) must be 

obtained from the organisers.
All heights must be checked on lo-
cation. Messe Frankfurt is not re-
sponsible for the accuracy of the 
information.
There may be structural constraints 
in certain halls. The basic construc-
tion height is 2.50 m. Above this

height, it is necessary to ensure 
that the rear sides of walls facing 
neighbouring stands are smooth 
and generally of a neutral colour 
(e.g. white or light grey).

Technical Project Management
Valid from April 2022
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Fact sheet
Instructions, stand regulations ISH 2023 

Important notes 
for exhibitors 

Stand-construction plans requiring official approval must be submitted to the Technical Event 
Management of Messe Frankfurt Venue GmbH no later than 16h January 2023.
E-mail: standapproval@messefrankfurt.com
Please refer to Section 4.2 of the Technical Guidelines to learn whether your stand construction is subject 
to official approval. Subject for approval are e.g.: Stand-constructions with a ground space larger than 
100sqm, Stand-constructions and exhibition goods over 4m height, Closed ceilings, two-storey stand 
construction, Special constructions 

 On completion and implementation of the stand-construction plans for the event, Event Engineering will 
measure the actual area of the two-storey stand construction and inform Accounts accordingly. The 
invoice will be sent in accordance with the price list after the end of the event. 

 At least 70% of all sides of the stand-construction adjoining an aisle must be open or transparent. 
Elongated closed stand constructions on the aisles are not permitted. 

 Stand walls adjoining a neighbour stand with a height of more than 2.50m have to be smooth on the 
back, neutral white and non-transparent or made up of a suitable stand construction system. If this 
regulation is not complied with, Messe Frankfurt reserves the right to take appropriate steps at the 
exhibitor’s cost. 

 Further information regarding the installation of suspensions can be found here 
www.ish.messefrankfurt.com/suspensions

 Hall aisles and emergency exits must be kept clear during complete set-up period. The instructions of the 
Hall Manager must be obeyed. 

 Protective measures must be taken when working in the exhibition halls. Tools with a vacuum device 
must be used for any work that produces dust. 

 From 15.00 hrs on the final setting-up day, work may only be carried on inside the exhibition stands and 
the aisles must be completely cleared.  

 Open price labelling on the exhibition stands, on the exhibits, in the official fair catalogue or in advertising 
materials is prohibited. 

 Promotional activities outside the exhibition stand are not permitted, e.g. handing out brochures, walking 
acts, etc. Should you wish to conduct promotional activities on the Exhibition Ground, please contact (via 
E-mail) advertisingservices@messefrankfurt.com. 

 Monitors for demonstrations and presentations must be kept at least 2m from the aisle. Sufficient space  
has to be provided for audience on the stand. 
Please discuss any demonstrations planned, e.g., sound, light effects, with neighbouring exhibitors in 
advance. 

 The maximum noise level of 70 dB at the stand boundary must be adhered to and will be checked during 
the fair. In case of an infringement, Messe Frankfurt Exhibition GmbH reserves the right to impose a 
contractual penalty of EUR 1,000. 

 The exhibitor must ensure that there is always personnel on the stand during the official hours of opening 
of the event (mandatory attendance). Packing up exhibits and dismantling the exhibition stand is not 
permitted before the end of the fair. Checks will be made to ensure all exhibitors adhere to these 
regulations. In case of infringements of the provisions of Sections 7, para. 1, and 8, para. 1, of the General 
Terms and Conditions, Messe Frankfurt Exhibition GmbH hereby reserves the right to impose a 
contractual penalty amounting to 25 % of the stand rental of the exhibitor concerned or a minimum of 
EUR 1,500. Messe Frankfurt Exhibition GmbH also reserves the right to refuse future participation of the 
exhibitor.  

 Photography or filming with an unmanned aerial vehicle (UAS) is subject to approval and can be 
authorized under subject to our safety precautions. Please send your request to: 
standapproval@messefrankfurt.com
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ISH FRANKFURT 2023 FUARI 

İDDMİB MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 

TÜRKİYE STANDININ KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI 

(13-17 Mart 2023, Frankfurt/ALMANYA) 

1. GENEL KOŞULLAR: 

 • Yüklenici firmanın uluslararası fuar katılımlarında ve ulusal pavyon inşaatlarında deneyim sahibi 

olması Birlik için önemli bir tercih unsurudur. Teklif belgeleri ile birlikte (tasarım çizimleri, alıntılar, 

mobilya katalogları, halı / laminasyon örnekleri, vb.), referans listesi ve listeye ait stant yapılarının 

fotoğraflarının gönderilmesi rica olunmaktadır.  

• Sunulan proje, işlerin gerçekleştirilmesi, montajı ve sökülmesi için her türlü iş hizmetini 

kapsayacaktır. Konstrüksiyon sürecinde istihdam edilecek kişilerin (yemek, ulaşım, konaklama, sigorta 

ve vize) tüm maliyetleri tamamen yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Konstrüksiyon firmasının, 

fuar katılımcılarının olası gereksinimlerini karşılamak için organizasyona en az 1 teknik personel 

sağlaması zorunludur.  

• Konstrüksiyon firması, fuar idaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla ve 

gerekli teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür.  

• Tüm elektrik, su, internet bağlantı ücretleri İDDMİB’ e ait olmakla birlikte, elektrik ve suyun online 

siparişlerinin verilmesi konstrüksiyon firmasının sorumluluğundadır.  

• Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, konstrüksiyon firması ile yapılacak hizmet sözleşmesinde 

işbu şartnamede belirtilen koşulların tümü yer alacaktır.  

• Bahse konu iş kapsamında teklif sahibi ile yapılacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, 

resim, harç tedarikçi firma tarafından ödenecektir.  

 

• Teklif İçeriği:  

• Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın 

kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın 

ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir. 

 

 1. Teklif veren firmanın imza sirküleri  

2. Genel kuşbakışı plan (A4)  

3. Perspektif görünüş (A4)  

4. Örnek stant detay görünüm (A4)  

5. Stant ışıklandırma önerileri ve detaylı çizimi, info stand detaylı çizimi  

6. Detaylı maliyet analizi  

7. Stantta çalışacak personel sayısı ve hangi işleri yapacaklarına ilişkin detaylar  

8. Katılımcı firmalara verilen ekipman ve malzemeyi gösterir çizelge  



9. Katılımcı firmaların talepleri için ek aksesuar malzeme fiyat listesi  

10. Fuar alanına nakliye gönderim tarihi, fuar alanına giriş ve stant teslimine kadar olan sürecin iş planı  

11. Referanslar ve fotoğraflar  

12. Teklif veren firmanın imza sirküsü 

• Konstrüksiyon teklifi son gönderim tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 17.30’a kadardır. Bu tarihten 

sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Tekliflerin iletileceği posta adresi:  

Baran Erişir – İDDMİB Uzman Yardımcısı 

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 Kat-2 Metaller Şubesi, Bahçelievler / İstanbul     
Cep: +90 549 727 39 08 
baran.erisir@immib.org.tr 

MALİ KOŞULLAR:  

• Teklif edilen proje ve uygulama üzerinden anlaşma sağlanması durumunda ödeme aşağıdaki şekilde 

yapılacaktır: - %50’si sözleşme imzalandıktan sonra hizmet bedeli tutarındaki teminat çekinin firma 

tarafından İDDMİB’e verilmesine müteakip - %50’si fuar bitiminden 3 hafta sonra olmak üzere iki 

aşamada ödenecektir.  

• Ödemeler banka transferi ile gerçekleştirilecektir.  

• Konstrüksiyon firması, sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 gün içinde teklif tutarının tamamı için 

bir teminat çeki vermekle yükümlüdür. Bu teminat, 3 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak (gün 

dâhil) ve hizmetin yüklenici firmadan sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dâhilinde eksiksiz 

alınması durumunda firmaya iade edilecektir. Aksi takdirde, İDDMİB’in söz konusu teminat çekini 

nakde çevirme hakkı saklıdır.  

2. CEZAİ ŞARTLAR:  

• Firma, ISH Frankfurt 2023 Fuarı Türkiye pavilyonunun stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin işbu 

sözleşme kapsamındaki hizmet ve yükümlülüklerini ve tüm standların inşasını da 11 Mart 2023 

Cumartesi günü saat 18:00’e kadar yerine getirecektir. Fuardan 1 gün önce ise katılımcı firmaların 

değişiklik talepleri uygulanacaktır. Firma en geç bu tarihe kadar stantları projeye ve sözleşmede 

belirlenen yükümlülüklerine uygun olarak İDDMİB’e teslim edecektir.  

• Konstrüksiyon firması, anılan hizmet ve yükümlülükleri mücbir sebepler hariç olmak üzere, yerine 

getirememesi ve stantları 11 Mart 2023 Cumartesi saat 18:00’e kadar eksiksiz teslim edememesi 

durumunda, ilk olarak 10.000 € gecikme cezası ödeyecektir. Fuardan 1 gün önce 12 Mart 2023 Pazar 

günü saat 13:00’e kadar teslim edilememesi durumunda ise 10.000 € daha olmak üzere toplamda 

20.000 € gecikme cezası ödeyecektir. Stantların resmi açılış saati olan 13 Mart 2023 saat 08:00’e kadar 

tamamlanamaması halinde ise her türlü yasal hakkı saklı kalmak koşuluyla gecikme cezasına ilaveten 

konstrüksiyon firması tarafından verilen çekler tahsile alınacaktır. Öte yandan gönderilen teklifteki 

proje ile uygulama arasında farklılık olması durumunda hiçbir ihtara gerek olmaksızın her bir farklılık 

ve eksiklik için sözleşme tutarının %5’i oranında ceza uygulanarak ödenecek tutardan düşülecektir.  

• Konstrüksiyon firmasının ihmali ya da kusuru dolayısıyla Batimat Paris 2022 Fuarı’na iştirak 

edilememesi halinde, Konstrüksiyon firması fuara iştirak etmek amacıyla yapılan tüm masrafları (hem 

İDDMİB’in hem katılımcı firmaların) tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Türkiye pavilyonu inşaatı ve 

mailto:baran.erisir@immib.org.tr


fuar süresince fuar alanında gerek konstrüksiyon firması çalışanlarının ve gerekse 3. kişilerin uğradığı 

kaza ve hasarlardan konstrüksiyon firması sorumlu olacaktır.  

 

 

 

3. TEKNİK ŞARTNAME:  

I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON ÇALIŞMASI:  

• Toplam Net Sergi Alanı: 314 m2  

• Stant Sayısı: 16 firma + 1 info standı Sayfa 3/ 5  

• Alanlar 

9.1 Hol; F.85-F.81-E.82(11m*15m-165 m2) 

9.1 Hol; E.85-E.81-D.84-D.85(11m*11m-121 m2) 

9.1 Hol;F.79-E.80(4m*7m-28 m2) 

• Fuar Yerleşimi: Katılımcı firmaların ağırlıklı olarak armatür, valf vana ve sıhhi tesisat sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Krokiler tarafınıza şartnameyle birlikte iletilecek ancak yerleşim planı 

kesinleşince tarafınıza iletilecektir. 

• Standın Genel Görünümü: Türkiye Standı’nın diğer ülke pavyonları arasında ön plana çıkmasını ve 

ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım oluşturulması için farklı yapı malzemeleri, 

ışıklandırma, tavandan asılı materyaller v.b kullanılabilir. Türkiye Standı’nın uzaktan görünebilirliği 

açısından azami stand yüksekliği olması sağlanacaktır.  

• Projeye Uygunluk: Konstrüksiyon firması sözleşme konusu olan Türkiye Pavilyonu standlarının 

inşasının tamamını örnek gönderilen fotoğraflara uygun olarak inşa edecektir. Detay işçiliğine, mobilya 

ve malzeme temizliğine özellikle dikkat edilecektir. Aşağıdaki teknik detaylara ve malzeme cins ve 

standartlarına aykırı malzemenin kullanıldığının tespiti hali, İDDMİB açısından sözleşmenin feshi ve 

zararın tazmini hakkını doğuracaktır.  

• Stand Kurulumu: Konstrüksiyon firması standı fuar idaresinin belirttiği süreç içerisinde kurmakla 

yükümlüdür. Fuar alanına getirilecek ekip sayısının fuar kurulum süreleri göz önüne alınarak 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Fuar idaresinden alınabilecek erken giriş veya gece çalışma izinleri 

bulunuyor ise bu izinlerin alınması tercih sebebidir. Ödemeleri konstrüksiyon firmasına aittir.  

• Konstrüksiyon Materyalleri: Temel konstrüksiyon malzemesi MDF veya ahşap suntalam olabilir ve 

metal, akrilik, pleksi, cam gibi dekoratif kombinasyonlara yer verilebilir. Ayrıca, yer döşemesinde 

kullanılacak malzemenin renk, kalite, çeşit ve birim fiyatları (€/m2 ) konusunda alternatif sunulacaktır. 

Öte yandan, yeterli aydınlatma düzeneği kurulurken modern spot/ışık tasarımlarından yararlanılabilir. 

Fuar alanında kullanılan elektrik, su bağlantılarına ilişkin teknik detaylara ihtiyaç duyulacağından dolayı 

Fuar İdaresi ile irtibata geçilmesi gerekebilecektir.  

• Stand Konstrüksiyonu: Firma bölücü duvarları 18 mm. ahşap Suntalam olacaktır. Bölücü duvarlar, 

yeni ve kullanılmamış ahşap renkli 18 mm. suntalamdan imal edilecektir 



• Stand alınlığı: 150 watt aydınlatma armatürü ile her açıdan aydınlatılmalıdır. Stand alınlığı tasarımı 

için http://turkiyetanitimgrubu.org/en/Home/Downloads adresinde belirtilen “Türkiye” logosu ve 

sektörel logo kılavuzları referans olarak kullanılabilir. Stand üst alınlık alanları örnek fotoğraflarda 

belirtildiği şekilde ahşap ve siyah renk malzemeden üretilecektir. 

 

 

• Elektrik ve teknik talepler: Türkiye pavilyonundaki tüm elektrik ve teknik talepler konstrüksiyon 

firması tarafından hazırlanacak ve fuarın açılışından en az 30 gün önce proje onayı ilgili birimlerden 

alınarak İDDMİB’e iletilecektir. Tüm elektrik, su, internet bağlantı ücretleri İDDMİB’ e ait olmakla 

birlikte, elektrik ve su online siparişlerinin verilmesi konstrüksiyon firmasının sorumluluğundadır.  

-FUAR İDARESİNİN 9.1 HALL İÇİN BELİRTTİĞİ TEKNİK ŞARTNAME AYRICA TARAFINIZA İLETİLECEKTİR 

VE UYMANIZ BEKLENECEKTİR. 

II – KATILIMCI STANDLARI  

• Aydınlatma: Her stant alanı içerisinde 3’lü grup priz bulundurulacaktır. Aydınlatma standlarda köşe 

ve ara stand olmalarına göre 4 ila 8 arasında 150 watt metal halide spot olarak kullanılacaktır. Firma 

ürünlerinin sergilenecekleri alanlardaki ışıklandırmanın, ürünlerin görsel olarak ilgi çekmesini 

sağlayabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir. Firma ürünlerinin karşıdan direkt ışık almasını 

sağlayacak öneriler konstrüksiyon firması tarafından Birliğe iletilecektir. Sayfa 4/ 5  

• Görseller: Standlar üzerine yerleştirilecek olan tüm görsel malzeme, slogan, logo ve baskıların 

tamamı konstrüksiyon firması tarafından yapılarak monte edilecek olup, üretim, baskı bedeli teklif 

bedeline dahildir. Standların üzerine yerleştirilecek olan grafiklerin bilgisayar çalışması İDDMİB 

tarafından oluşturularak teklif veren firmaya iletilecektir. Stand Katılımcı alanlarında 80 cm x 120 cm 

ışıklı panolar uygulanacak ve görsel baskıları duratrans malzemeye yapılacaktır. Karşılama bankolarının 

önlerine 80 cm x 80 cm ölçülerinde firma logoları uygulanacaktır. Stand üst alınlıklarında firma isimleri 

düz yazı ile yazılacak ve 3 mm. foreks plakalara yapıştırılacaktır. Işıklı pano talep etmeyen firmaların 

ışıklı pano bedelleri diğer ekstra malzeme taleplerinin bedellerinden düşülecektir.  

Katılımcı standlarında:  

9 -18 m2 standlar için:  

- 1 adet kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında firma logosu bulunacaktır)  

- 1 adet masa, 4 adet sandalye  

- 3 adet 150 watt metal halide aydınlatma  

- 1 adet kilitlenebilir dolap/sandık  

- Standın 1 duvarı için raf sistemi, diğer duvarı için görsel dijital baskı  

- 1 adet üçlü priz  

- 1 adet broşürlük,  

- 1 adet ışıklı görsel panosu  

- 1 adet çöp kutusu  



- 1 adet bar taburesi  

- Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık  

18 - 25 m2 aralığındaki standlar için:  

- 1 adet kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında firma logosu bulunacaktır)  

- 2 adet masa, 8 adet sandalye  

- 5 adet 150 watt metal halide aydınlatma  

- 1 adet kilitlenebilir dolap/sandık  

- Standın 1 duvarı için raf sistemi, diğer duvarı için görsel dijital baskı  

- 1 adet üçlü priz  

- 1 adet broşürlük,  

- 1 adet ışıklı görsel panosu  

- 1 adet çöp kutusu  

- 1 adet bar taburesi  

- Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık  

25- 36 m2 standlar için  

- 1 adet kilitlenebilir banko, yanda çant a askısı (ön kısmında firma logosu bulunacaktır)  

- 3 adet masa, 12 adet sandalye  

- 7 adet 150 watt metal halide aydınlatma  

- 2 adet kilitlenebilir dolap/sandık  

- Standın 1 duvarı için raf sistemi, diğer duvarı için görsel dijital baskı  

- 2 adet üçlü priz  

- 1 adet broşürlük,  

- 1 adet ışıklı görsel panosu  

- 1 adet çöp kutusu  

- 1 adet bar taburesi  

- Her 1 metrelik duvar panelinin üst kısmında 75 watt spot ışık Sayfa 5/ 5  

Info Standı:  

- 1 kilitlenebilir banko, yanda çanta askısı (ön kısmında birlik ismi yazılı/logo)  

- 1 masa, 4 adet sandalye  

- 4 bar taburesi  

- 1 beyaz ikili koltuk, 2 beyaz tekli koltuk, 1 kahve masası  



- 1 büyük masa  

- 1 broşürlük - Görsellerle stand giydirilmesi  

- 1 LED TV, USB Video Oynatma Özellikli  

- 1 adet ışıklı görsel panosu  

- 1 küçük ve 1 büyük çöp kutusu  

- 1 scanner-fotokopi fonksiyonlu printer ve Office, internet ve printer sürücü yüklenmiş laptop  

- Aynı bölüm içinde, ziyaretçilere catering hizmeti sunabilecek büyüklükte, içinde elektrik ve su 

bağlantısı, su sebili,lavabo, buzdolabı, tezgah ve yeterince raf ve elbise askısı bulunan bir mutfak yer 

almalıdır.  

*Alt katılımcı firmalar tarafından ek talep edilecek malzemelerin bedelleri; iptal edilen standart 

malzemelerin bedelleri düşülmek suretiyle kalan bakiye ilgili alt katılımcı firma tarafından 

ödenecektir. Ek malzeme fiyat listesi teklifle beraber Birlik onayına sunulacaktır. 

 

Fuar İdaresi Şartnamesi: 

-Standların koridorlara bakan cephelerinin en az %70’inin transparan veya açık olması gerekmektedir. 

-Organizasyonumuzdan olmayan firmalarla sınır olan 2,5 metreden yüksek cephelerin, o firmaların 

standına bakan dış yüzeyinin beyaz renk ve pürüzsüz olması gerekmektedir. 

-Acil durum çıkışları boş tutulmalıdır. 

- Standlar inşa edilirken toz bırakılmamalıdır. 

-Standların son kurulum günü 15.00’dan sonra herhangi bir kurulum işlemi yapılmayacaktır. 

-FUAR İDARESİNİN  GENEL KURULUM ŞARTNAMESİ TARAFINIZA AYRICA İLETİLECEK VE UYMANIZ 

BEKLENECEKTİR. 

 

 


