Sayın,
Katılımcısı olduğunuz …………. Fuarımızda, stand kurulumunuz ile ilgili dikkat
edilmesi gereken kuralları, sizlerle paylaşarak gereken hazırlıkları
tamamlayabilmeniz adına bilgilendirmek isteriz. Kurulumunu yaptıracağınız
standın, teknik (mimari, elektrik dağıtım şeması ) görselini, ek’teki örnekteki
gibi detaylandırıp fuar başlangıç tarihinden en geç 10 gün önce mesai bitimine
kadar, projedenetim@cnr.net adresine gönderip onay alınması gerekmektedir.
ÖNEMLİ : Stant Projelerini onaylatmayan firmaların alana girişine izin
verilmeyecektir.
Ayrıca, İSG Kuralları gereği Fuar alanında çalışacak kişilerin SGK giriş
bildirgelerini yanında getirmesi zorunludur. Sigortalı olduklarını
belgeleyemeyenlere bileklik verilmeyecek ve alana alınmayacaktır.
Katılımcı Fuar Giriş kartlarını kendileri , https://portal.cnrexpo.com/ sayfasından
kendilerine CNR tarafından iletilen şifre ile eksiksiz doldurulduğunda
basabilecek.
Stant kurulum, söküm, gün ve saat bilgisi için Alan Yönetimi ile irtibata geçiniz.
Stand Kurulum Aşaması:
 Dekorasyon çalışmaları --/--/2017 ile --/--/2017 tarihleri arası sabah 09:00 da
başlayarak akşam 22:00 da son bulacaktır.
 --/--/2017 ……… günü saat 22:00 da dekoratör çalışmaları sonlandırılacak sadece
katılımcı firmalar ürün yerleştirme işlemi gerçekleştirecektir,
 --/--/2017 ……….. gecesi halı serimine başlanacağından tüm işlemler saat 20:00 da
sonlandırılacaktır.
Stand Söküm Aşaması:
 --/--/2017 ……… saat 17:30 da fuar kapanışı itibariyle katılımcı firmalar ürünlerini
saat 22:00 a kadar çıkarabileceklerdir, dekorasyon stand söküm çalışmalarına izin
verilmeyecektir.
 Söküm gecesi katılımcı firma ve çalışanları fuar giriş kartları ile, ürün toparlama işlemi
yapabileceklerdir.
Dekoratörler için:
 Stant söküm çalışmaları --/--/2017 ………… saat 09:00-20:00 arası, --/--/2017
………… saat 9:00 itibarıyla başlayacak ve saat 13:00 da sonlandırılacaktır.
 Fuar kurulum veya söküm aşamasında çalışacak personellerin sigortalı olması
mecburidir, sigortasız olanların çalışmalarına izin verilmeyecektir.
 Hollerde Giriş kartsız veya bilekliksiz çalışanlar dışarı çıkartılacak, 18 yaş altı çalışan,
yabancı uyruklu çalışan, vukuatlı kişiler, hurdacı ve yemekçi vs. bilekliği olsa dahi
Fuar alanı dışına çıkartılacaktır.
 Hollere, fuar kurulum ve söküm dahil olmak üzere hiçbir şekilde binek araç, kamyon,
kamyonet, tır vs. girmeyecek tüm taşımalar CNR’ın anlaşmalı olduğu (DHL elleçleme
hizmetleri) Forklift ve Vinçler ile gerçekleşecektir. Stand yerleşimi yapılırken

koridorlara taşmalara müsaade edilmeyecek, olası taşmalarda ise stand kurulumu
durdurulacak ve yerleşim planlarına göre hareket edilecektir

Salonlara binek araç ve çok özel durumlar dışında kamyon girmesi kesinlikle
yasaktır.
TSE standartlarında elektrik panosu, şalt malzemesi ve 30mA değerinde kaçak
akım rölesi kullanılması mecburidir.
Yangın dolaplarının, acil çıkış kapılarının ve teknik odaların önlerinin mutlak
suretle, kullanılmasına mani olmayacak bir şekilde, açık bırakılması
gerekmektedir.

Havalandırma menfez önleri açık veya hava akışına engel olmayacak bir
malzemeyle ( delikli…) tasarımının yapılması gerekmektedir.

MAKSİMUM STAND YÜKSEKLİĞİ
( Stand aydınlatma düzeni ve zemin yüksekliği dahil )
Salon no
Normal alan
1-8 HALL
5,0 MT.
9-10 HALL
5,0 MT.
11. HALL
3,5 MT.
ANA FUAYE 3,5 MT.
9-10 FUAYE 2,8 MT.
2. Salon Dış Çadır 2,5 MT.

Balkon altı alan
2,8 MT.
3,8 MT.
2,8 MT. ( Havalandırma ve santral odası önü )

Fuaye alanı kullanımı kesinlikle izne tabidir. Fuaye alanında kesinlikle boya,
kesme kaynak ve bu tarzda çalışma yapılamaz. (modüler sistem, montaj, demontaj şeklinde stand kurulabilir.)
Aysaf-Aymod fuarlarında stant genel max yüksekliği 3m alınlık 3.5m’dir. Diğer
fuarlarda max yükseklik 5m’dir. (Balkon altı hariç)

Kurulumda ve sökümde her stant dekoratörü 1 çöp konteyneri almak
zorundadır, çıkan atıklar koridorlara bırakılmaz, bırakılması durumunda cezai
işlem uygulanır. Ceza bedeli, Euro 100+KDV olup, ceza bedeli katılımcılara ve
dekoratörlere önceden bildirilecektir.
Kurulan standların söküm işleri montaj ve de-montaj halinde yapılacaktır,
söküm günü standların bütün halinde devrilerek yıkılması yasaktır, zemine
zarar verilemez. Bu işlem dekorasyon firmaları tarafından yapılacak
olup, suntacı- mobilyacı vs. kişilerin alanda söküm işlemi yapmaları yasaktır.
Stant alanı fuar bitiminde temiz olarak bırakılmak zorundadır.
Fuarın son günü fuar bitimi katılımcı saat 22:00’ye kadar malzemelerini
çıkarmak zorundadır. Saat 22:00 dan sonra DÜZENLEYİCİ Katılımcının
ürünlerini veya malzemelerini ücreti mukabilinde kaldırma hakkına sahiptir.
Fuar döneminde, fuar kapanışından sonra çalışma yapmak isteyenler ücret
ödeyecektir. Bedeli saat başı 50 Euro+KDV olacaktır.
Fuar alanında malzeme taşınması ve yüklenmesi sadece CNR Holding’in
anlaşmış olduğu yüklenici (Forklift ve Vinç Hizmeti) DHL (Fatih Aktaş 05427922858 ) aziz.sisman@dhl.com tarafından yapılması zorunludur.
CNR Fuar alanına dışarıdan yiyecek içecek paket servisi getirilmesi ve içeriye
alınması yasaktır.
Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır, sigara içenler kapalı alan dışına
çıkartılacaktır.
Dışarıdan stant temizlik firması ve ekstra malzeme firmalarının girişleri yasaktır,
KATILIMCI bu hizmetleri DÜZENLEYİCİ’den almak zorundadır.
Fuar alanında sigortasız işçi çalıştırılamaz.
İSG kuralları gereği kişisel koruma ekipmanlarının alanda kullanmaları
gerekmektedir.
100 m2 ve altındaki standlarda 1 adet YANGIN TÜPÜ, 100 m2’den büyük
stantlarda da her 100 m2 için 1 adet YANGIN TÜPÜ bulundurulmalıdır.

Alçıpan, boardex vb. plaka kullanımı yasaktır.
Kurulum aşamasında boya işlemi (su bazlı boya hariç) ve kaynak işlemi
(birleştirici kaynak hariç) yasaktır.
Spiral (kesici taş) kullanmak, Sprey ve basınçlı boya sistemleri yasaktır.
Kesim, taşlama ve zımpara kullanımında toz tutucu torba kullanılması şartı ile
kısa süre için izin verilir.
Katılımcı firmaların standlarında KLİMA bulundurmaları ve kullanmalarına
kesinlikle izin verilmeyecektir.
Tüm organizatör ve katılımcı firmalara ait sahada iş yapacak olanların Temel İş
Sağlığı ve Eğitimi almış olmalıdır.
Özel Stand tasarım ONAY‘I için PROJE DENETİM ile irtibata geçebilirsiniz.
E-mail : projedenetim@cnr.net
Tel: 0212 465 74 74 / dahili : 2653 Fax: 0212 465 74 76
• Özel stand extra elektrik, su ve teknik hizmetler için Gökhan BİLGİÇ ile irtibata
geçebilirler.
E-mail: gokhan.bilgic@cnr.net
Tel: 0212 465 74 74 / dahili : 2677 Fax: 0212 465 74 76
Örnek Stand Projesi :

