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10

12

מתחם†התערוכות

11

188

™מיקום†משוער

ÊÂ˜È††††„ÂÓÚ††††††∫™מקרא

הערות
Æ±Æיציאות†חרום†אין†לחסום
Æ≤יציאות†העמסה†יפעלו†בהקמה†ובפירוק†לטובת†כלל†המציגים

Æאלא†באם†המארגנים†ישנו†הנחייה†זו†בכתב
Æ≥תכנון†כניסות¨†יציאות¨†מעברים†ושטחי†תצוגה†עשויים†להשתנות

Æעל†פי†שיקול†דעתם†הבלעדי†של†המארגנים
Æ¥אלמנטיםØמיקום†מדויק†של†מידות†עמודים†Æהמפה†להמחשה†בלבד

Æהפקה†ßיש†לפנות†למח†≠

התערוכה†הבינלאומית†ה≠±≥†לטכנולוגיות¨
ציוד†ושירותים†למטבח†המקצועי


