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MANUALUL EXPOZANTULUI 
 

A. CHECK LIST 

 

Mai 2017 

 Rezervați hotel și bilet de avion prin DK Travel http://www.dktravel.ro 

 Comandați publicitate suplimentară pentru Catalogul IEAS 

 Comandați publicitate suplimentară pentru evenimentele asociate expoziției 

 Transmiteți grafica pentru Catalogul IEAS și materialele de marketing suplimentare 

 Transmiteți comanda pentru proiectului standului și lista echipamentelor suplimentare 

 Transmiteți spre aprobare proiectul standului, dacă este realizat în regim propriu 

 Transmiteți numărul necesar de ecusoane de acces pentru perioada construcției standului și pentru 

etapa desfășurării evenimentului 

 Comandați branșamentul electric și comenzile tehnice suplimentare 

 

Iunie 2017 

 Comandați servicii adiționale, de tip hostess, traducere sau catering (solicitați suport la office@dk-

expo.ro) 

 Informați transportatorul asupra regulilor de acces în locație 

 Asigurați transportul tuturor echipamentelor pentru ziua de amenajare și cea de demenajare a 

evenimentului 

 

B. TERMENE LIMITĂ 

 

1. Comanda pentru servicii suplimentare (mobilare stand și branșament electric) - 30.08.2017. 

2. Cerere pentru aprobarea construcției standului în regie proprie - 30.07.2017. 

3. Aprobarea proiectului de către organizator - de 30.08.2017. 

 

C. VARIANTE PENTRU CONSTRUCȚIA DE STAND 

 

1. Stand standard: structură tip octanom, mochetă în culoare standard, (albastru sau gri), spoturi 

(1/3mp), branșament monofazic, pazie cu numele expozantului. Cost stand standard: 25E / mp. 

2. Stand personalizat: se poate solicita oferta de construcție stand pentru compania DK Production 

(http://www.dkproduction.ro/). Costurile se stabiliesc prin acordul parților. 

3. Stand in regie proprie: standul poate fi realizat de firma participantă sau de o companie specializată. 

Organizatorului trebuie să i se solicite branșarea electrică prin intermediul formularului de servicii 

suplimentare. Formularul este disponibil la http://www.ieas.ro/wp-content/uploads/2017/04/Annex-

1.1-Additional-Services.pdf 
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D. AMENAJARE ȘI DEMENAJARE  

 

1. Echipamentele grele (peste 100kg).  Vă punem la dispoziție serviciul de Macara cu următoarele 

costuri: 

 

a. Zi amenajare: 18 septembrie / zi demenajare: 22 septembrie – cost 50E / companie / zi 

b. Zi suplimentară: 16 sau 17 septembrie – cost 600E. Costul se împarte la numărul companiilor ce 

solicită serviciul de macara pentru zilele acestea. 

Utilizarea serviciului macara se va face prin programare. Expozanții trebuie să transmită organizatorului 

intervalul orar pentru care solicită serviciul de macara.  

2. Construcție standuri și demenajare: 

Amenajare standuri  sălile: Unirii, Brătianu, Take Ionescu – 18 septembrie 2017 / orele 07:00 a.m. – 07:00 

a.m. (a doua zi, 19 septembrie 2017) 

Demenajare standuri:  22 septembrie 2017, orele 16:00 p.m. – 02:00 a.m. (a doua zi, 23 septembrie 2017) 

 

Accesul în locație pe perioada construcției se poate face în urma prezentării ecusonului de acces, asigurat 

de organizator. 

E. CONDIȚII DE SECURITATE  

Pe parcursul perioadei de amenajare a standului și în perioada de vizitare (10.00 – 18.00), securitatea 

elementelor de logistică și tehnică revine expozanților. În intervalul derulat între orele de vizitare, 

securitatea standurilor este asigurată de organizator. 

F. INFRASTRUCTURA UTILITARĂ 

1. Branșament electric: Se realizează anterior evenimentului. Valoarea calibrării electrice va fi notificată 

prin e-mail către organizator sau va fi transmisă prin intermediul formularului de servicii suplimentare 

disponibil la http://www.ieas.ro/p-7-formulare.html. 

2. Mobilier stand: Expozanții pot solicita elemente de mobilier personalizat prin completarea 

formularului de servicii suplimentare  ce poate fi transmis până la data limită 30.08.2017.  

3. Servicii tehnice suplimentare: Sonorizarea ambientală este asigurată de către organizator. La cerere 

pot fi furnizate servicii tehnice de montare stand, grafică sau alte servicii tehnice asociate (contact: 

office@dk-expo.ro). 

4. Telecomunicații: Locația detine internet wi-fi, dar pentru cazul prezentărilor online este sugerată 

folosirea de dispozitive mobile portabile. 

5. Transport și logistică: Organizatorul poate intermedia servicii de transport și logistică (contact: 

office@dk-expo.ro). Pentru expozanții ce colaborează cu furnizori proprii, organizatorul menționează 

că zona este închisă pentru accesul camioanelor de mare tonaj în intervalul 07:00 a.m. - 22:00 p.m.  
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6. Eliminarea deșeurilor: Evacuarea deșeurilor cade în sarcina organizatorului, excepție facând 

ambalajele de mari dimensiuni sau componentele standului. 

7. Alte informații: Locația Palatului Parlamentului nu oferă posibilitatea de a conecta standurile 

expozanților la rețeaua de apă curentă. Organizatorul sugerează utilizarea de soluții tehnice 

alternative. 

 

Organizatorul poate asigura și consultanță pentru soluții personalizate de promovare sau servicii 

adiacente precum hostess sau traducere. Solicitările pot fi transmise prin e-mail la adresa office@dk-

expo.ro.  
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