פרק ב ' :שטחי תצוגה
 .1סוגי שטחי תצוגה
 שטח בנוי

שטח ריצפה הכולל ביתן מודולארי

 שטח ללא בינוי

שטח ריצפה בלבד בתוך אולם מקורה

 שטח חוץ

שטח ריצפה בלבד ,מחוץ למבנים( ,תחת כיפת השמיים)

א .שטח בנוי עם ביתן מודולארי סטנדרטי כולל את הפריטים הבאים:


קירות צד וגב.



קורת שילוט וכיתוב סטנדרטי עברית /אנגלית בחזית הביתן.



ספוטים לתאורה 1 -לכל מטר רץ חזית.



חזית צד ללא ספוטים.



 1שקע חשמל חד פאזי  1קוו"ט ,לכל  8מ"ר.



 1שולחן לכל  8מ"ר.



 1שולחן ויטרינה לכול  8מ"ר  -לתערוכת תכשיטים בלבד



 1מדף לכל  8מ"ר.



 2כסאות פלסטיק לכל  8מ"ר.

הדמיה לביתן מודולארי

שם החברה לקורת השילוט יש להעביר באמצעות טופס מס' 1
שירותים נוספים :ניתן להזמין באמצעות טפסים 13 - 3
(מודגש כי ביתן מודולארי סטנדרטי אינו כולל שטיח – שטיח
ניתן להזמין בנפרד באמצעות טופס מס' .)6

ב .מפרט טכני לביתן מודולארי סטנדרטי
מבנה כללי  -הביתן בנוי מקיר גב ומשני קירות צד .כל קיר מורכב מפנל עץ צבוע לבן במידות של  1מטר רוחב (ברוטו).
כל פנל עץ מולבש בתוך מסגרת של עמודים וקורות אלומיניום .העמודים הנם בעלי פרופיל מיוחד המחברים בין פנל לפנל ועוזרים
בתמיכתו .להמחשה ותכנון ראה בדמיה :קיים קיר גב בגודל  3מטר המורכב מ 3 -פנלים ובכל צד שני פנלים .לאורך חזית הביתן שלט
ארוך ועליו שם החברה באותיות סטנדרטיות (כחלק מהביתן) .ע"ג אותה קורת שילוט מצידה הפנימי ,מצויים גופי תאורה (ספוטים)
המאירים לכיוון גב הביתן .הספוטים קבועים במקומם (במרחק קבוע של  1מטר לערך האחד מהשני).
לתשומת לבכם :הביתן הסטנדרטי אינו כולל שטיח .אנו ממליצים להזמין שטיח בתשלום באמצעות טופס מס'  ,6היות והרצפה היא
רצפת בטון ,בה קיימים מפגעים כתוצאה משימוש רב.

ג .מידות מדויקות לביתן מודולארי
רוחב פנל (נטו) לאחר חדירה לאלומיניום  97ס"מ.

גובה פנל (נטו) לאחר חדירה לאלומיניום  228ס"מ.

גובה שלט בחזית  27ס"מ ברוטו.

רוחב מסגרת אלומיניום של השלט  6ס"מ.

גובה קורת שלט נטו  19ס"מ.

רוחב קורה תחתונה  6ס"מ.

רוחב עמוד  3ס"מ.

רוחב נטו פנימי  297ס"מ ,עומק נטו פנימי  197ס"מ

גובה כולל ,מרצפה עד סוף קורה עליונה  240ס"מ.
המודולאריות של הביתנים מתבטאת באפשרויות הצבת הפנלים (קירות) בכל צירוף רצוי (בהגבלה של זוויות ישרות) בתערוכות מסוימות
בהם יש שימוש בביתנים מודולאריים אחרים ו/או ביתנים משודרגים ,במקרה זה נספק מפרט טכני מיוחד.

ד .מיתוג פנל ביתן בנוי מודולארי
ניתן להזמין מיתוג לקירות הפנלים של הביתן המודולארי באמצעות טופס מס'  , 6באחריות המציג להעביר גרפיקה לכל פנל במידות:
גובה  230ס"מ ורוחב  99ס"מ ,שירות זה ניתן לבצע עד  21יום לפני פתיחת.

ה .תליה והדבקה ע"ג הפנל
ניתן לתלות מגובה הפנל באמצעות אסים ציוד קל בלבד כמו כן ניתן ולהדביק ע"ג הפנלים אך ורק באמצעות דבק דו צדדי אותו ניתן להסיר
בקלות מבלי לפגוע בפנל .אין לפגוע בביתן המודולארי על כל חלקיו ,חל איסור להשתמש במסמרים ,נעצים ,ברגים וכד' .אין להדביק כל
חומר שאינו ניתן להסרה בקלות ועלול לגרום לקילוף הצבע מהפנל .
ביתן מודולארי הינו ציוד יקר ,נא הקפידו להחזירו במצב תקין ובשלמותו ,על כל נזק שיגרם לביתן תחויבו בתשלום.

 .2שטח תצוגה ללא בינוי (רצפה בלבד)
מציג בשטח תצוגה ללא בינוי מקבל שטח רצפה בלבד( ,ללא קירות ,ריהוט ,שילוט ,סידורי חשמל או תוספות אחרות).
המציג יקבל בנוסף:
 פרסום באינדקס קטלוג התערוכה עברית ואנגלית.
 הזמנות להפצה (בהתאם לכמות המצוינת בעלון התערוכה).
 מדבקות חניה לרכב ,בהתאם לגודל השטח המוזמן (ראה פרק א' סעיף .)6
 תגי מציג.
באפשרות המציג להזמין ציוד ושירותים שונים כנגד תשלום (ראה טפסים . (13- 3

א.

הזמנת חשמל לשטח תצוגה לא בנוי
הזמנת חשמל הינה חשובה במיוחד בשטחים ללא בינוי ועלינו להדגיש מספר נקודות:

ב.



הזמנת חשמל הכרחית לאספקת זרם לביתן.



השקעים יחוברו לרשת החשמל רק לאחר שמהנדס חשמל מוסמך מטעם קבוצת שטיר בדק את טיב החיבורים.

עיצוב תצוגה בשטח לא בנוי
 .1פרטים בדבר העסקת מעצבים  -ראה פרק ג' סעיף .1
 .2פרטים בנושא בטיחות  -ראה פרק ג'
 .3לתשומת לב מציגים בשטח ללא בינוי -
א.

שטח מסוג אי :שטח שגובל בארבע חזיתות למעברים.

ב.

שטח מסוג חצי אי :שטח שחזית אחת שלו גובלת בביתן סמוך ושלוש חזיתות נוספות פונות למעברים או
לחילופין  2חזיתות לביתנים סמוכים ו 2 -חזיתות למעברים.

 .4בביתנים לא בנויים מכל סוג חובה:
א.

חזיתות הגובלות במעברים להשאיר פתוחות לקהל וללא קירות הפרדה.

ב.

חזיתות הגובלות בביתנים יש לבנות קיר הפרדה בגובה של לפחות  2.5מטר .

ג.

כל מציג אחראי לבנות קיר גב לביתן שלו וכן קירות הפרדה בינו לבין השכנים שלו .חל איסור להשתמש בקירות הביתן של
השכן ו/או בקירות הבניין .אין להיצמד או לפגוע באופן כלשהו בקירות הבניין ,חל איסור על קדיחה ,תלייה ,נעיצת מסמרים
וכיו"ב בקירות הבניין ,הרצפה והתקרה.

ד.

ג.

במידה וגובה הביתן עולה על  2.5מטר יש לדאוג לכסות את החלק הגבוה הגלוי בצורה אסטטית בבד לבן.

שטח חוץ (אקספו ת"א)
שטח חוץ הינו שטח ללא בינוי :שטח ריצפה ,דשא ,כביש או שביל תחת כיפת השמיים כל ההנחיות המפורטות ,עבור שטח ללא בינוי,
תקפות לגביו.
להזמנת חשמל לשטחי חוץ ,וכן תלייה והתקנת תאורה מהתקרה בבניין  1יש לפנות ישירות ומראש לחברת ניו ליין  -ראה טופס
מספר .5
איש הקשר בחברת ניו ליין :יוסי לוי ,טלפון ,03-6439330 :נייד052-2501234 :

ד.

מספר ביתן סופי
מספר הביתן המופיע בטופס ההרשמה של החברה המציגה המציין את מיקום ביתנך באולם ישתנה עם סיום הקצאת השטחים לכל
המציגים בתערוכה .כ 30 -יום לפני פתיחת התערוכה יוקצה לחברתך מספר ביתן חדש אשר יופיע במפות התערוכה הרשמיות
ובפרסומי התערוכה השונים .במידה וברצונך לפרסם את מספר הביתן הסופי אנא פנה למחלקת ההפקה במשרדינו לקבלת מספר זה.
במידה ושטח התצוגה כולל בינוי מודולארי ,מספר זה יופיע בקורת השילוט של הביתן.
במידה והשטח ,הינו שטח רצפה בלבד ,על חברתך למספר את הביתן באופן בולט.
לתשומת לבך ,מיקום הביתן אינו משתנה עם הקצאת המספר החדש והוא נועד לנוחות המבקרים ואיתור מיקומך בקלות
בתערוכה.

