הסדרי חניה
הכניסה והיציאה ממתחם אקספו ת"א למציגים בתערוכות עם רכב ,יהיה באמצעות זיהוי לוחית מספר הרישוי של הרכב ו/או על בסיס תו חניה
אשר יעבור קידוד במכשיר ה VALIDATOR -הנמצא במשרד המארגנים.
רישום הרכבים למערכת יתבצע ע"י המציג באופן עצמאי ובאמצעות אפליקציה .
לרכבים הנמצאים במערכת תהייה אפשרות יציאה וכניסה ללא הגבלה מיום ההקמה ועד ליום הפירוק.
תיאור קצר לתהליך רישום הרכבים באמצעות האפליקציה של אקספו ת"א:
 .1יש להוריד את האפליקציה למכשיר הנייד  /אייפד ע"י לחיצה על הלינקhttps://l.expotelaviv.com/expo_parking :
 .2בתום ההורדה המשתמש יגיע ישירות לסרגל הניווט באפליקציה ללא צורך ברישום נוסף.
 .3במידה והאפליקציה הורדה בעבר ,אין צורך בהתקנה חוזרת ,הלינק יוביל ישירות לסרגל הניווט הראשי המצא בעמוד הבית.
 .4יש לבחור בשירות "חניה באקספו  ,"Parking at Expo /להכניס סיסמה ייחודית (סיסמה תועבר למציג כחודשיים לפני האירוע(.
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באפליקציה נדרש להזין את שם החברה ומספר הרישוי של הרכבים בהתאם למכסה על פי גודל שטח תצוגה כמפורט:
 שטח תצוגה  4מ"ר –  4כלי רכב
 שטח תצוגה  9-6מ"ר  6 -כלי רכב
 שטח תצוגה  15-10מ"ר –  9כלי רכב
 שטח תצוגה  20-16מ"ר –  12כלי רכב
 שטח תצוגה  30-21מ"ר –  15כלי רכב
 שטח תצוגה  40-31מ"ר –  18כלי רכב
 שטח תצוגה  41ומעלה –  21כלי רכב
החניה בחניון אקספו ת"א הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ואין בזכאות לכמות הרכבים הבטחה למקום חניה.

במקרה והמחסום בכניסה  /ביציאה לא נפתח באופן אוטומטי (באמצעות המצלמה הקוראת את מספרי הרכב) יש לפעול כדלקמן:


להתקשר לבקרה באמצעות האינטרקום ולהזדהות בתור מציג בתערוכה.



היה ונציג הבקרה אומר שהרכב לא מופיע במערכת יש למשוך כרטיס כניסה לחניה ולהגיע לחדר מארגנים לצורך קידוד הכרטיס
ליציאה ללא תשלום.

מודגש כי חל איסור להזין רכבים של עובדי קבלן ו/או מבקרים  -מציג אשר יזין רכבים שאינם רכבי עובדי החברה הישירים צפוי לביטול
הזכאות לכל ימי התערוכה לכלל רכבי החברה.
אנא שמרו על הנחיות אקספו ת"א על מנת להימנע מאי נעימויות מיותרות.
חניונים סמוכים בתשלום
א.

חניון פארק גני יהושע
חניון עירוני על כביש שדרות רוקח ממול לאקספו ת"א.

ב.

חניון הדראייב-אין
החניון פתוח בימים ובשעות בכפוף לאירועים המתקיימים באקספו ת"א.

ג.

חניון הרכבת
חניון תחנת רכבת האוניברסיטה רחוב אייזיק רמבה.

לתשומת ליבכם  -קבוצת שטיר אינה אחראית לחניונים ולתעריפי החניה.

