Informacje dla wystawców RENEXPO® POLAND 2017
25 - 27 października 2017, Centrum Expo XXI w Warszawie
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1. Montaż i demontaż
1.1 Wystawcy z własnym stoiskiem lub własna zabudową
Montaż:
Poniedziałek, 23 października 2017 od 8:00 do 22.00
Wtorek, 24 października 2017 od 8:00 do 22.00
Demontaż:
Piątek, 27 października 2017 od 17.00 do 24.00
JEŻELI POSIADAJĄ PAŃSTWO SPERSONALIZOWANE STOISKO, PROSIMY O PRZESŁANIE
NAM JEGO ZDJĘCIA ORAZ INFORMACJI TECHNICZNYCH DO DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2017.
1.2. Wystawcy, którzy wynajęli stoisko od REECO
Montaż:
Wtorek, 24 października 2017 od 14.00 do 21.00
Demontaż:
Piątek, 27 października 2017 od 17.00 do 19.00
Przesyłka materiałów
Jeżeli posiadają Państwo materiały, które mają być dostarczone drogą pocztową, prosimy o
dostarczenie ich do Centrum Expo XXI do Państwa stoiska w czasie, kiedy będą Państwo tam
przebywać, czyli 24 października w godzinach od 14.00 do 21.00.
Prosimy pamiętać, że maksymalna wysokość stoiska nie może przekroczyć 8 m, a waga
wystawianych produktów nie powinna być większa niż 3 000 kg/m².
Wózki paletowe/widłowe
Jeżeli potrzebują Państwo podnośnika (ręcznego lub elektrycznego), lub innego urządzenia do
przewożenia towarów, prosimy o kontakt.
2. Karty wstępu wystawców
Wszyscy wystawcy otrzymają identyfikatory po dotarciu do Centrum EXPO XXI w Warszawie.
Dodatkowe karty wstępu można zakupić od naszych sprzedawców na miejscu podczas montażu
stanowisk, w cenie 40 PLN.
3. Usługi dla wystawców / serwis targów
Zespół REECO z przyjemności pomoże Państwu w razie jakichkolwiek pytań lub problemów,
jeśli takowe się pojawią. Punkt informacyjny znajduje się zaraz przy wejściu do
Centrum EXPO XXI, obok restauracji.
Podczas rozstawiania stoisk, osoby kontaktowe z firmy REECO to :
Małgorzata Bartkowski
bartkowski@reeco.eu.
Tel: +48-22-266-0216.
kom: +48-607-909-143
Fax: +48-22-379-78-60.

Anna Mazur
mazur@reeco.eu.
Tel: +48-22-266-0216.
kom: +48-513-310-611
Fax: +48-22-379-78-60

www.renexpo-warsaw.com

2

4. Obiekty wiszące w halach wystawowych
Jeżeli potrzebują Państwo zawiesić obiekty przy suficie w hali wystawowej, prosimy o kontakt z naszym
zespołem.

5. Dodatkowe zamówienia
Za zamówienia na dodatkowe wyposażenie składane po terminie 09.10 i 16.10.2017 obarczone są
dodatkowymi kosztami (10% i 20 %)

6. Restauracja i kawiarnia
Jeżeli chcą Państwo zamówić przekąski i napoje do swojego stoiska, prosimy kontaktować się z:
Eatroom Restaurant na terenie EXPO XXI
Edyta Krasnodębska
tel.: +48 600 306 400
office: +48 22 668 96 03 w. 104
fax: +48 22 668 96 15
Prosimy pamiętać że usługi te są dodatkowo płatne.
Podczas montażu i demontażu stoisk, mogą Państwo korzystać z restauracji w foyer Hali nr 2.
Podczas imprezy, obszar restauracyjny w Hali nr 1 dostępny jest dla zwiedzających, wystawców i
uczestników konferencji.
7. Zamawianie kwiatów
W celu zamówienia kwiatów prosimy kontaktować się z:
Kwiaciarnia Flora
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Tel: +48 22 635 61 62/6361213.
Tel. kom. +48 691 667 789.
Fax: +48 22 63 540 92.
biuro@kwiaciarniaFlora.com.pl
www.kwiaciarniaFlora.com.pl
8. Internet bezprzewodowy
W sprawie zapotrzebowania na Internet prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami (patrz punkt 3).
Ostateczny termin składania zamówień mija 9 października 2017 r.
9. 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 jakiekolwiek przedmioty zaginione w
godzinach otwarcia targów.

10. Informacja turystyczna, podróż, hotele
Hotele w pobliżu Centrum Expo XXI”
Golden Tulip ***
Campanile**
Metropol ***
Polonia Palace****
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11. Przyjęcia: uroczysta ceremonia otwarcia, Puchar RENERGY® Award,
Uroczysta ceremonia otwarcia odbędzie się 25 października 2017, o godz. 10.30 w Hali nr 1.
Konkurs o Puchar RENERGY® Award w kategorii Innowacyjnej Technologii otwarty jest dla
wszystkich firm, i odpowiednio produktów wystawianych na stoiskach podczas targów
RENEXPO® Poland Ostateczna data zgłaszania formularzy to 10 październik 2017. Zwycięzcy
Pucharu RENERGY® Award zostaną ogłoszeni w dniu 25.10.2017 na forum (w Hali nr 1) o godzinie
16.30
12. Ksero
W Centrum EXPO XXI nie ma dostępnej kserokopiarki.
13. Bankomat
Bankomat znajduje się przy wejściu do Hali nr 2.
14. Transport
Usługi transportowe/wysyłkowe dostępne są w sekcji “Informacje dla Wystawcy”:
ExpoSped Sp. z o. o.
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Tel: +48 22 256 71 71
Fax: +48 22 256 71 73
exposped@exposped.com.pl
www.exposped.com.pl
Jeżeli posiadają Państwo materiały, które maja być dostarczone drogą pocztową, prosimy o
dostarczenie ich do Centrum Expo XXI do Państwa stoiska w czasie, kiedy będą Państwo tam
przebywać, czyli 25 października w godzinach od 14.00 do 21.00.
Uwaga: prosimy zwrócić uwagę na godziny, w jakich odbywa się demontaż. REECO nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia. Szczegóły należy ustalać z firmą ExpoSpeed (dane kontaktowe
powyżej).
15. Parking
Centrum Expo XXI odpowiada za udostępnianie miejsc parkingowych. Wystawcy ponoszą
następujące opłaty za parking:
Parking dla samochodów osobowych/ciężarowych podczas montażu i demontażu stoisk, a także w trakcie
trwania imprezy: prosimy o zakup biletu parkingowego bezpośrednio przy wjeździe na parking obok Hali nr
1.
Targi:
a. parking naziemny: 8,00 PLN za pierwszą godzinę, 6,00 PLN za każdą następną rozpoczętą
godzinę, maksymalnie 60 PLN
b. parking podziemny: 8,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę
c. auta ciężarowe: 20,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę
Montaż / demontaż:
a. auta osobowe: 3,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę,
b. auta ciężarowe: po 5,00 PLN za pierwsze 3 godziny, 20,00 zł za każdą następną rozpoczętą
godzinę
Karnet 3 dniowy (w tym dodatkowo ostatni dzień montażu ) 93 zł + VAT/szt.

16. 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.
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17. Usuwanie śmieci / usuwanie odpadów / sprzątanie stoisk
Sprzątanie stoisk:
Na 5-tej stronie formularza wystawcy mogą Państwo zamówić serwis sprzątający, który posprząta
obszar stoiska i usunie śmieci.
Formularz wystawcy dostępny jest pod tym adresem:
http://www.renexpo-warsaw.com/index.php?id=228&L=0
18. Podróż pociągiem / komunikacja publiczna i taksówki
Aktualne informacje dla podróżujących dostępne są na naszej stronie głównej. Prosimy odwiedzić sekcję
“DOJAZD” na stronie www.renexpo-warsaw.com .
19. Godziny otwarcia targów
Środa
25/10/2017 9.00 – 17.00
Czwartek 26/10/2017 9.00 - 17.00
Piątek
27/10/2017 9.00 - 16.30
Wystawcy posiadający identyfikatory wystawcy mogą wchodzić na teren targów godzinę przed
otwarciem i opuszczać go godzinę po zamknięciu targów.
20. Prasa
Akredytację prasową można uzyskać na parterze, przy wejściu na hale nr 1.
21. Palenie
Palenie w Centrum Expo XXI jest zabronione. Dozwolone jest ono jedynie w wyznaczonych
miejscach na otwartej przestrzeni.
22. Organizator 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
23. Formularze online
Na stronie http://www.renexpo-warsaw.com dostępne są najważniejsze
formularze, takie jak:
•

•

•
•
•
•

Sponsorowanie targów
Tu znajdują się informacje o pakietach sponsorskich dotyczących targów oraz
cenach
Sponsorowanie konferencji
Tu znajdują się informacje o pakietach sponsorskich dotyczących konferencji
oraz cenach
Formularz wystawcy
Broszura RENEXPO POLAND 2017
Ogólne warunki
Usługi transportowe
®

24. Rejestracja wystawców na RENEXPO Poland 2018
Jeżeli maja Państwo pytania dotyczące swojego udziału w 2018 r., prosimy o kontakt na
info@reeco-poland.pl
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