POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
do Regulaminu Uczestnictwa w Targach
IT Future Expo 2018 – Stadion PGE Narodowy, Warszawa
1. Informacje ogólne
Termin: 19-20.09.2018 r.
Miejsce: STADION PGE NARODOWY – WARSZAWA
Adres: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa
Dyrektor Projektu: Aneta Budner
Dyrektor Techniczny: Artur Zakrzewski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.08.2018 r.
Termin nadesłania wpisu do Katalogu Targowego: 20.08.2018 r.
Nie gwarantujemy zamieszczenia w Katalogu Targowym wpisów, nadesłanych po w/w terminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i pominięcia znajdujące się w Katalogu
Targowym.
2. Informacje dla Wystawców
2.1. Godziny otwarcia:
19.09.2018 – godz. 17:00-22:00 – Gala IT Future Awards 2018
20.09.2018 – godz. 9:00-17:00 - Główny Dzień Targowy
2.2. Ze względu na umowę partnerską właściciela obiektu z firmą cateringową, nie dopuszcza się
przeprowadzania degustacji lub sprzedaży jedzenia oraz napojów na stoisku wystawowym.

3. Terminy montażu i demontażu stoisk wystawowych
3.1. Termin montażu stoisk:
19.09.2018 – godz. 14:00-21:00 (po 21.00 tylko po uzgodnieniu z Organizatorem)
3.2. Termin demontażu stoisk:
20.09.2018 – godz. 18:00-22:00
Nie dopuszcza się przekroczenia ram czasowych montażu i demontażu stoisk wystawowych, ze
względu na ograniczenia nałożone przez Właściciela Obiektu.

Niezastosowanie się do ram czasowych przeznaczonych na montaż i demontaż (opisanych w punkcie
3.1. oraz 3.2.), skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 6200zł netto, za każdą
rozpoczętą godzinę zegarową, podzieloną przez ilość pozostających na terenie targowym Wystawców, prowadzących prace montażowe lub demontażowe.

4. Opłaty rejestracyjne
4.1. OPŁATA REJESTRACYJNA - do 31.12.2017 - 299zł / od 01.01.2018 - 399zł









identyfikator wstępu na teren targów (3 szt.)
karta parkingowa, obowiązująca w dniach 19-20.09.2018 (1szt.)
wpis do katalogu targowego (maksymalnie 100 słów w języku polskim i angielskim) wraz z
danymi teleadresowymi, opisem firmy i produktów
wpis na stronę internetową targów (logo firmy wraz z opisem działalności - do 100 słów w
języku polskim)
newsletter informujący o pojawieniu się firmy w gronie wystawców, z zaproszeniem do
umawiania spotkań
zgłoszenie produktu firmy, do konkursu Liderzy IT 2018
jednoosobowe zaproszenie na wieczorną Galę IT Future Awards 2018
sprzątanie stoiska

4.2. OPŁATA REJESTRACYJNA DLA WSPÓŁWYSTAWCY - do 31.12.2017-199zł // od 1.01.2018-299zł








identyfikator wstępu na teren targów
wpis do katalogu targowego (maxymalnie 100 słów w języku polskim i angielskim) wraz z
danymi teleadresowymi, opisem firmy i produktów
wpis na stronę internetową targów (logo firmy wraz z opisem działalności - do 100 słów w
języku polskim)
newsletter informujący o pojawieniu się firmy w gronie wystawców z zaproszeniem do
umawiania spotkań
zgłoszenie produktu firmy, do konkursu Liderzy IT 2018
jednoosobowe zaproszenie na wieczorną Galę IT Future Awards 2018
sprzątanie stoiska

5. Wstęp na targi IT Future Expo 2018
W związku z branżowym charakterem wydarzenia, zapraszamy na targi kadrę zarządzającą i
techniczną zainteresowanych firm, podmiotów gospodarczych oraz przedstawicieli bezpośrednio
związanych z branżą IT. Wstęp na targi jest darmowy i dostępny po wcześniejszej rejestracji poprzez
formularz rejestracyjny na stronie internetowej targów: http://warszawa.itfuture.pl/
Po przybyciu na targi, każdy odwiedzający zobowiązany jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa
oraz odebrania w recepcji identyfikatora imiennego, uprawniającego do wejścia na teren targów. Aby
zachować wysoki standard imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych oraz
szczegółowego potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej identyfikator targowy.

Dodatkowy identyfikator dla Wystawcy to koszt: 20 PLN netto + podatek VAT – ważny w dniach
19-20.09.2018 r.
InnovativeGroup Sp. z o.o. nie gwarantuje wykonania identyfikatorów zamówionych na 3 dni przed
rozpoczęciem targów. Zamówienia takie będą realizowane w miarę posiadanych zapasów i
możliwości technicznych. Kwota wynikająca z takiego zamówienia zostanie zwiększona o 40%.
6. Informacje dla Wykonawców Zabudowy
6.1. Opłata manipulacyjna dla firm zabudowujących wynosi 25 PLN + należny podatek VAT za każdy 1
m2 zabudowywanej powierzchni. Do wstępu uprawnia bezpłatny identyfikator imienny
‘’ZABUDOWA’’ wydawany przed imprezą na podstawie wcześniejszego zgłoszenia; okazanie
stosownego dowodu tożsamości; oraz potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej.
6.2. Informacje o miejscach rozładunku elementów wyposażenia stoisk oraz o drogach
komunikacyjnych do właściwych powierzchni wystawienniczych udostępnione będą Wystawcom na
ich żądanie, na dziesięć dni przed rozpoczęciem targów. Korzystanie z miejsc rozładunku wiąże się z
koniecznością zapoznania z ogólnym regulaminem obiektu – STADION PGE NARODOWY oraz
regulaminem parkingu – STADION PGE NARODOWY, dostępnego na stronie właściciela obiektu.
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