
 הנחיות כלליות': גפרק 

 עיצוב תערוכות .1

 :עצות מספר(, במשרדינו מורשים מעצבים רשימת לקבל ניתן. )עיצוב חברת שירותי לשכור ניתן הביתן לעיצוב

 ! (יאושר לא קרובות ולעיתים, ויקר מיותר הגובה". ) גבוה" ביתן להזמנת" תתפתה" אל .א

 .השניים בין להפריד לך שיתאפשר באופן,  לביצוע. ב  לעיצוב. א: הצעה בקש מכרז עריכת בזמן .ב

 .בשטח  להתארגנות הזמנים לוח את עמו ולתאם בקשר לעמוד שנוכלע"מ , המעצב בפרטיעדכן  נא, לביתך מעצב שבחרת אחרל  .ג

 הצבת תורשה לא, זו תכנית אישור  ללא. התערוכה פתיחת לפני יום 30 עד המארגנים לאישור הביתן עיצוב תכנית את להגיש יש .ד

 הוראות: "ראה). וגובה עומק רוחב - מידות עם התצוגה ביתן של ברורות סקיצות להעביר הקפידו אנא. המעצב י"ע הבינוי

 "(.בטיחות

 .בתצוגה אותן לחסום אין  - חירום לשעת ונגישות גלויות להשאירן יש, חירום דלת או/ ו אש כיבוי עמדת יש התצוגה ובשטח במידה .ה

 .לפרסומים בהתאם ביתנכם את לאתר יהיה שניתן מנת על לעין בולט במקום, התצוגה ביתן' מס את לציין המעצב על חובה .ו

 .שטיר קבוצתב ההפקה ממחלקת לקבל ניתן מעצבים רשימת .ז

 :אישורי סקיצות / מידות גובה לביתן הנבנה ע"י המציג / חברה קבלני מטעמו .2

 בין אשר כמפורט בהסכם ההתקשרות, להנחיות מחויב קבלנית חברה ידי לע או עצמאי באופן תצוגה ביתן להקים/  לבנות המעוניין מציג

 .המציג י"ע ושולם הוזמן לא אשר שטחאו ל למעברים תצוגות" פלישת" מאפשרות אינן השאר

 סקיצה ההפקה למחלקת להעביר יש ) ! שטיר קבוצתמראש ובכתב מ אישור מחייב קבלת זה מסוג תקןבנה / ממתוכנית ל כל

 (.להיבנות שמתוכנן כפי ומידותיו בנההמ צורת עם

 (:אקספו תל אביבב לבניינים מתייחס) תצוגות לבניית מקסימאלי גובה

 

 

 (:במלון דיוויד אינטר קונטיננטל) תצוגות לבניית מקסימאלי גובה

 גובה מטר 3.5  – אולמות הגרנד

 מטר גובה 3.0 – אולמות הרויאל

 מטר גובה 2.5 –תצוגה בפואייה 

 שמירה וביטוח .3

 לציוד אחראים אנו אין, אחרים מציגים בשטח עובדים עדיין אלו ובשעות היות. 00:22 בשעה תחל ההתארגנות ביום שמירה - התארגנות יום

  .והנכנסים היוצאים את לבדוק באפשרותנו ואין מאחר בביתנכם הנשאר

 זאת עם יחד. למחרת לפתיחתה ועד התערוכה נעילת עם תחל הציוד על שמירה. התערוכה פתיחת בשעות הציוד על שמירה אין - התערוכה ימי

 והם הסדר על בהשגחה  ורק אך עוסקים האירוע סדרני .בעקיפין ולא במישרין לא  המציגים לרכוש הנגרם נזק לכל אחראית אינה שטיר קבוצת

 .בלבד המארגנים להוראות כפופים

 במידת למציגים עזרה נושיט אנו. ממנה ובפינוי אליה בהעברה הן התערוכה בשטח הן מוצריו ואת עצמו לבטח מציג לכל ממליצים אנו   -ביטוח

 .המציגים של הביטוח חברת כנגד בתביעות בטיפול האפשר

. מתאימים ורישיונות ביטוחים בעל הינו כי לוודא עליו אחר  חיצוני שירותים נותן כל או ספק, התצוגה לביתן עיצוב חברת מטעמו המזמין מציג

 כן כמו. מעביד עובד יחס שהוא מיקרה בשום יחול לא המציג י"ע המוזמן שירות נותן או ספק לבין שטיר קבוצת בין כי יובהר, ספק הסר למען

 .נזק או אחריות מכל מטעמו מי או שטיר קבוצת את פוטר המזמין

 

 

 שטח צמוד קיר  שטח אי / חצי אי בניין 

 מטר 7 מטר 5 1בניין 

 מטר 4.5 מטר 3.5 10ביתן 

 מטר 4 מטר 3.5 11ביתן 

 שטח צמוד קיר  שטח אי / חצי אי בניין 

 מטר 3 מטר 3 12ביתן 

 מטר 3.5 מטר 3 13ביתן 



 

 הזמנת חשמל .4

 : חלקים לשני מתחלקת החשמל הזמנת

 (. 1 סעיף' ב פרק ראה)  ר"מ 8 לכל ט"קוו 1 פאזי חד שקע 1 של מודל לפי חשמל שקע כולל המפרט - בנוי ביתן: החשמל שקעי התקנת .א

 .3ניתן להזמין שקעי חשמל נוספים בתשלום באמצעות טופס הזמנה מספר 

  .3הצורך באמצעות טופס הזמנה מספר  יאינו מקבל סידורי חשמל ולכן נדרש להזמין שקעים וזרם חשמל בתשלום עפ" -בנוי לא ביתן    

 ר"מ 5 לכל זרם צריכת  ט"קוו 1  של מודל פ"ע מתבצעת בתערוכה החשמל זרם צריכת: עודפת חשמל כתיוצר חשמל זרם אספקת .ב

 חשמל זרם צריכת ט"קוו 1 לכל ח"ש  80 של בתשלום תחויב עודפת חשמל צריכת כל זה למודל מעבר(. בנויים ולא בנויים לשטחים)  תצוגה

 (.              שקע התקנת כולל לא בלבד חשמל זרם אספקת . )התערוכה ימי לכל  וספתנ

 . חיוב ללא ט"קוו 2 של זרם צריכת יקבל ר"מ 10 ביתן - חיוב ללא ט"קוו 1 של זרם צריכת 1 יקבל ר"מ  6 ביתן : 'א דוגמא

  .זרםה צריכת  ט"קוו 1 עבור  ח"ש 80+  נוסף שקע התקנת  ח"ש 100 -ב יחויב ט"קוו 1 של שקעים לשני הזקוק  בנוי ר"מ 6 יתןב : 'ב דוגמא

 .השקעים כל התקנת בעבור גם יחויב המציג אולם, אופן באותו עשהיי החיוב  - בינוי ללא שטח

 (שעות 24) לילה חשמל .ג

 להזמין יש( שעות 24) לרשת  מכשירים של שוטף לחיבור זקוק והנך במידה. החשמל ממערכת התצוגות מנותקות התערוכה סגירת עם

 .4 טופס ראה -זה שירות להזמנת  - אחת כוח לנקודת ח"ש 400 של במחיר מיוחד פחת ממסר

  החשמל ניתוק .ד

 רגיש וציוד מכשירים/  מכונות שברשותם מציגים, בטיחות מטעמי וזאת התצוגה לביתני החשמל זרם מקור ינותק התערוכה נעילת עם

 במהלך גם רגיש ציוד עבור לחשמל מציג זקוק בו חריג במקרה. התערוכה נעילת טרם המכשירים ניתוק את לבצע מתבקשים אחר

 . בשטח ההפקה מחלקת נציג את ולעדכן( התערוכה נעילת טרם שעה כחצי) מועד מבעוד לפנות ליוע הפרוק

 (אקספו תל אביב) מהתקרה התאורעיגון קונסטרוקציה והתקנת  .5
 קונסטרוקציית תליית, לתקרה הביתן בעיגון המעוניינים מטעמו בינוי או חברות מציג, בגובה העבודה מורכבות ולאור בטיחות מטעמי

 עיגון ביצוע לעניין בלעדיות שקיבלה ליין-ניו לחברת לפנות מתבקשים, מהתקרה ממוקדת תאורה התקנת או/ו שלטים תליית, בינוי

 .והתלייה העיגון דרישות למפרט בהתאם תתומחר העבודה הזמנת עלות - מהתקרה תאורה והתקנת

 . לתקרה תליה/  לעיגון הנדרש הבינוי של מדויק פרטומ סקיצה/  הדמיה להעבירו יש – לתקרה בינוי קונסטרוקציית עיגון .א

 .הנדרשת הממוקדת התאורה לכמות מפורטת ודרישה השטח של סקיצה להעביר יש – מהתקרה ממוקדת תאורה .ב

 03-6439330: טלפון,  yosi@newline-il.co.il: ל"בדוא לוי יוסי: קשר איש, ליין ניו לחברת לפנות יש הזמנה לביצוע

 הזמנת טופס באמצעות בנפרד להזמין יש הנדרשת הזרם לצריכת בהתאם השטיפה תאורת עבור החשמל הזנת קודתנ את כי מודגש

  .3 מספר חשמל

 אקספו תל אביב  –הפצת מזון ומשקאות בשטח התערוכה  .6

 יבמחו מקצועיות ממכונות משקה או/ו מזון אספקת או/ו המוניים הסעדה או/ו קייטרינג בשירותי להשתמש המבקש מציג .א

 .רשימת הזכיינים ניתן לקבל ממחלקת הפקה – ובלבד אקספו תל אביב של ומשקה למזון הרשמיים הזכיינים בשירותי להשתמש

 של שירות לתת או ברד מכונות, מקצועיות אספרסו ממכונות בקפה או מהחבית בבירה לקוחותיו את לכבד המעוניין מציג ספק הסר למען .ב

  .חיצוניים מגורמים אלו שירותים לשכור רשאי ואינו בלבד אקספו תל אביב של הזכיינים בשירותי להשתמש מחויב, ועוד מזון כיבוד

  .וציוד מכונות והשכרת כיבוד, קייטרינג שרותי לספק ערוכים אקספו תל אביב זכייני .ג

 . הזכיינים ברשימת נימנה אינו אשר מזון ספק או/ו קייטרינג חברת התערוכה לשטחי להכניס אפשרות אין מקרה בכול .ד

 לא אלו אשר בלבד תצוגתם בשטח למבקרים לחלוקה או/ ו האישי לשימושם משקה או/ ו מזון פרטי להכניס יורשו בתערוכה מציגים .ה

 המופק וקפה יין, שמפניה, שוקולד, חטיפים מיני, בייגלה, סוכריות: כגון טעימות ובגדר מזערית בכמות אלא מסחרית בצורה נרכשו

 או/ו ברמנים שירותי כגון מקצועיים שירותים ללא תנאי ובכול אנשיו או המציג י"ע תתבצע החלוקה כזה במקרה. דבלב ביתית ממכונה

  .אקספו תל אביב זכייני דרך שלא מקצועיים מלצרים

  .בלבד חופשית לחלוקה והוא בתערוכה משקה או/ו מזון למכור המציגים על איסור חל מקרה בכל .ו

 שילוט ישראל משטרת הנחיות י"עפ להציב יש' וכו בירה, יין כגון אלכוהוליים משקאות חלוקת של מקרה בכול - אלכוהוליים משקאות .ז

 ללא משקאות חלוקת תתאפשר לא". שנה 18 לו מלאו שטרם למי אלכוהוליים משקאות לחלק איסור חל: "יירשם בו בולט במקום מתאים

  .זה שלט המצאות



 פופקורן מכונת להפעיל חריג באופן לה שיאושר חברה, התערוכה בשטח קורן פופ מכונת הצבת מאשרים אנו אין ככלל – קורן פופ .ח

  ישירות תחויב והחברה שטיר קבוצת י"ע יוזמן הניקיון איש. ובסביבתו הביתן בשטח צמוד ניקיון איש באחזקת תחויב התערוכה בשטח

 .בכך הכרוכות בעלויות

 כיבוד ומשקה במלון דויד אינטר קונטיננטל .7

 איסור להכניס מזון ומשקאות ללא הכשר לשטח התערוכה ולביתני התצוגה. חל .א

, מציג המעוניין להגיש כיבוד נדרש להגיש בקשה מוצרים עם תעודת כשרותלהגשת כיבוד במלון תתאפשר אך ורק  .ב

 פון:בטל ואישור יש לפנות למר ברוךלתאום  –יום לפני האירוע לאישור משגיח הכשרות  14עם פרוט המוצרים עד 

052-2444743 

  המתקיימת במלון או באירוע. עד שעה לפני ארוחת הצהריםניתן יהיה להגיש מוצרים בהם יש חלב לתשומת לב,  .ג

 שטיחים .8

, (מאד מומלץ)  שלו התצוגה בשטח שטיח לפרוס המעוניין מציג. התצוגה םבאול הציבוריים במעברים ורק אך שטיחים פורסת שטיר קבוצת

 .6באמצעות טופס מספר  בתשלום זה שירות להזמין יכול

  ביתן בנוי מודולארי פנל מיתוג .9

  :מידותלכל פנל ב, באחריות המציג להעביר גרפיקה  6ביתן המודולארי באמצעות טופס מס' של ה פנליםלקירות ה מיתוג להזמין ניתן

 .יום לפני פתיחת התערוכה 21שירות זה ניתן לבצע עד  ס"מ, 99ס"מ ורוחב  230גובה 

 חסוןא .10

 להשאירם ולא האריזה ואמצעי האחסון ארגזי לשינוע להתארגן יש. שונים אריזה ואמצעי ארגזים לאחסן אפשרות אין התערוכה בשטח

 .בעקיפין ולא במישרין לא המציגים של והאריזה האחסנה ולאמצעי לציוד הנגרם נזק לכל אחראים המארגנים אין התערוכה. בשטח

  תליית מוצגים .11

 .התערוכה בשטח אלו אביזרים להשאיל או לרכוש אפשרות אין, תלייה ואביזרי בסולמות הצטייד נא לתערוכה ותהתארגנ יוםב

 גיםצשינוע מו .12

 .שטיר בקבוצת, ההפקה מחלקת: אל לפנות ניתן בנושא פרטים לקבלת

 פעילויות חריגות בביתן .13

 במהלך לפגוע עלולה אשר פעילות כל או, בטן רקדניות, קול גברתה :כגון הציבור ברגשות לפגוע העשויות חריגות פעילויות לבצע איסור חל

 אישור רק. שטיר לקבוצת הפעילות של מלא פירוט עם בקשה להעביר מחויב זה מסוג פעילות לבצע המעוניין מציג כל. התערוכה של התקין

, כמפריעה תתגלה התערוכה ובמהלך ושרתא חריגה פעולה אם גם כי מדגישים אנו זאת עם יחד, הפעילות את יאפשר שטיר קבוצת מאת

 .בנושא טענה כול תהיה לא ולמציג לאלתר להפסיקה הזכות את לעצמה שומרת שטיר קבוצת


