Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για θέματα που θα βοηθήσουν στην
καλύτερη λειτουργία της έκθεσης και για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να
τηρούμε για τη διασφάλιση της υγείας όλων μας.
Η Έκθεση
Η Έκθεση θα διεξαχθεί από τις 27 έως και τις 30 Ιανουαρίου 2022 στις
εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Metropolitan Expo.

Είσοδος Εκθετών και Προσωπικού λόγω Covid-19
Σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα οδηγίες των αρμοδίων αρχών, κατά τη περίοδο
διεξαγωγής της έκθεσης, η είσοδος στο Εκθεσιακό Κέντρο των εκθετών και του
προσωπικού τους επιτρέπεται μόνο με την:
 Eπίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή του Πιστοποιητικού Νόσησης.
 Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2)
φορές την εβδομάδα για COVID-19 με rapid test, με ταυτόχρονη υποχρέωση
δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
 Για την ταυτοποίηση των ανωτέρω θα χρειαστεί Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
ή Διαβατήριο.
 Η χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής
στο εκθεσιακό κέντρο.
Για τυχόν αλλαγές ενημερωθείτε στο site https://rota.gr/covid-19/.

Ειδικές Οδηγίες λόγω Covid–19
Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την λήψη και τήρηση κατά την διάρκεια της
προετοιμασίας, της λειτουργίας και της αποξήλωσης της έκθεσης όλων των
αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή εξάπλωσης του
Κορωνοϊού COVID – 19 στο περίπτερό του.
Οι συνεργάτες του και οι υπεργολάβοι υποχρεούται να συμμορφώνονται με την
ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, τις οδηγίες και
υποδείξεις της Διοργανώτριας εταιρείας και την πολιτική ασφάλειας του
Εκθεσιακού Κέντρου.
 Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας στην αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση στους
κανονισμούς προστασίας και υγιεινής.
 Απαγορεύεται κατά την προετοιμασία η άσκοπη κίνηση πέρα από τον χώρο
κατασκευής περιπτέρου.
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Προετοιμασία έκθεσης
1. Παραλαβή Περιπτέρων
Για την παραλαβή των περιπτέρων σας και την μεταφορά των εμπορευμάτων σας θα
προσέλθετε στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo τις ακόλουθες ημέρες από
το Lobby 1.
Ημερομηνία
Σάββατο 22/1
Κυριακή 23/1
Δευτέρα 24/1
Τρίτη 25/1
Τετάρτη 26/1

Περίπτερα
Ελεύθερης Δομής
Ελεύθερης Δομής
Ελεύθερης Δομής
Δομής
Δομής

Ώρες

08:00-23:00
08:00-21:00

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κατασκευαστικές εργασίες των περιπτέρων, όπως
βαψίματα, κοψίματα, τρίψιμο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την
Δευτέρα 24/1.
Εκτός του ωραρίου προετοιμασίας απαγορεύεται η παραμονή εκθετών και
συνεργείων στον εκθεσιακό χώρο.
Παρακαλούμε, γνωστοποιήστε μας τα στοιχεία της κατασκευαστικής σας
εταιρείας.
2. Εξοπλισμός Περιπτέρων – Τεχνικές Υπηρεσίες
Επίσημη Τεχνική Εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου και της έκθεσης είναι η
EXPOWORK AE.
Υποχρεωτικές Υπηρεσίες Expowork:


Κατασκευή περιπτέρων δομής



Παροχή ρεύματος σε kw



Ηλεκτρολογικές εργασίες σε περίπτερα δομής



Υπηρεσίες ανάρτησης από την οροφή του κτιρίου



Παροχή νερού και αποχέτευσης



Ενσύρματο και ασύρματο Internet

Προαιρετικές Υπηρεσίες Expowork:


Κατασκευή ειδικών εκθεσιακών περιπτέρων
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Ηλεκτρολογικές εργασίες σε περίπτερα ειδικής κατασκευής



Ενοικίαση εξοπλισμού / επίπλων



Επίστρωση μοκέτας



Καθαρισμός σε περίπτερα ειδικής κατασκευής



Ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων



Φύλαξη περιπτέρων

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302103542990 και email: expowork@expowork.gr.

Λειτουργία Έκθεσης
1. Είσοδος Εκθετών
Η είσοδός σας στην έκθεση γίνεται υποχρεωτικά με τις ειδικές ονομαστικές κάρτες
εκθετών για εσάς και το προσωπικό σας.
Τις κάρτες (badges) τις εκτυπώνετε μέσα από το link: https://expodata.gr/ibadge/.
Προσοχή!
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η είσοδος των εκθετών και του προσωπικού θα
γίνεται αποκλειστικά από την είσοδο του Lobby 1 και του Lobby 2 με την
επίδειξη της κάρτας σας.

2. Ωράριο Λειτουργίας Έκθεσης
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης ορίζονται από τις 10:00 έως τις 20:00.
Οι εκθέτες μπορούν να προσέλθουν στα περίπτερά τους μισή ώρα πριν την
έναρξη της έκθεσης.
3. Πούλμαν Δωρεάν Μεταφοράς Εκθετών και Επισκεπτών
Δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από τους σταθμούς Μετρό και Προαστιακού
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και Δουκίσσης Πλακεντίας από την Πέμπτη 27/1 έως
την Κυριακή 30/1/2022, από τις 9:00 έως τις 20:30 αναχώρηση από τo Lobby 1.

Αποξήλωση Έκθεσης
Η αποξήλωση της έκθεσης θα ξεκινήσει την Κυριακή 30/1 στις 20:30 έως τις
24:00 και μόνο παρουσία του εκθέτη.
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Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή και απομάκρυνση της κατασκευής του
περιπτέρου μετά το πέρας της έκθεσης.
Η αποξήλωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31/1 έως τις 17:00.
Χρήσιμα Τηλέφωνα Εκθεσιακού





Τηλέφωνο Expowork (Τεχνικά Θέματα)
Τηλέφωνο Metropolitan Expo
Reception Lobby 1
Reception Lobby 2

2103542990
2103542900
2103542960
2103542950

Συνοπτικός Πίνακας – Χρονοδιάγραμμα
22-26 Ιανουαρίου 2022
24 Ιανουαρίου 2022

30 -31 Ιανουαρίου 2022
(μετά το πέρας της έκθεσης)
Για παραγγελίες υποχρεωτικών υπηρεσιών
Expowork (expowork@expowork.gr)

Προετοιμασία έκθεσης.
Κατασκευή Περιπτέρων
Ολοκλήρωση κατασκευαστικών
εργασιών, βαψίματα, τριψίματα,
κοψίματα
Αποξήλωση

Μέχρι 18 Ιανουαρίου 2022
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

