Предмет: КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ – МЕБЕЛ 2014
Почитувани изложувачи на МЕБЕЛ 2014,
Во врска со Вашето учество на Меѓународниот саем МЕБЕЛ 2014
(25-30.03.2014), Ве информирам за следните корисни информации:
ПЕРИОД НА МОНТАЖА, ТРАЕЊЕ, ДЕМОНТАЖА НА ШТАНД И ПОДИГАЊЕ НА ЕКСПОНАТИ




Периодот за подготовка на штандовите е од 14.03-24.03.2014 година,од 08:00 до
20:00 часот
Одржувањето на саемот е од 25-30.03.2014 година (вторник-недела)
Периодот за подигање на експонати и демонтажа е од 30.03.2014 (по 18.00 часот),
и од 31.03-02.04.2014 година од 08:00 до 24:00 часот

РАБОТНО ВРЕМЕ НА САЕМОТ




Работното време за изложувачи е од 09:30-20:30 часот
Работното време за посетители е од 10:00-20:00 часот
Работното време на ден 30.03.2014 е до 18:00 часот

СЛУЖБЕНИ И ДЕЛОВНИ ВЛЕЗНИЦИ




Службени влезници може да подигнете од канцеларијата на Експо Медиа (Управна
зграда на Скопски саем-приземје)
Деловни влезници за Ваши деловни партнери и гости може да подигнете од
канцеларијата на Експо Медиа и истите задолжително треба да бидат со печат од
Вашата компанија
Лице за контакт Лиљана Петрова, телефон за контакт 02/3218-317

РЕДОВНИ ВЛЕЗНИЦИ



Редовни влезници за саемот може да се купат во билетарите на главниот влез накај
халите
Цената на редовната влезница изнесува 100,00 денари

ПАРКИНГ ЗА ИЗЛОЖУВАЧИ




Пред Управна зграда на Скопски саем од десна страна
Економски влез кај Хала 1, 2, 3, 4 и 5, и паркинг меѓу хала 5 и 6
Паркинг влезниците може да ги подигнете во канцеларијата на Експо Медиа

WI-FI ИНТЕРНЕТ



Сите изложбени хали се покриени со Wi-Fi интернет, поврзувањето е отворено
За евентуални проблеми при поврзувањето, одговорно лице Горан Стефановски,
телефон за контакт: 071/230-105

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА САЕМОТ


Свеченото отворање на саемот ќе биде на 25.03.2014 (вторник) година во 11:00
часот, во Метрополис Арена.




Саемот се очекува да го отвори заменик на Претседателот на Владата, задолжен за
економски прашања, м-р Владимир Пешевски
По свеченото отворање на саемот следи кратка прошетка и разгледување на
саемот со официјалните гости

СТРУЧНО ОЦЕНУВАЊЕ НА ЕКСПОНАТИ




И оваа година се организира Стручно оценување на изложени експонати на саемот
Комисијата за стручно оценување пријавените експонати ќе ги разгледува на ден
25.03.2014 година, веднаш по свеченото отворање на саемот
Свеченото доделување на наградите и Коктелот за изложувачи се предвидени за
26.03.2014 година(среда), во 19:30 часот во ресторан Казабланка (локација: Скопски саем)

НАГРАДНА ИГРА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ






Во рамки на саемот се организира Наградна игра за посетители
Право на учество имаат сите кои ќе купат влезница за посета на саемот
Наградната игра е во заедничка соработка со Ексклузивниот партнер на саемот
ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА
Главна награда е автомобил Volkswagen UP
Извлекувањето на наградите ќе биде на ден 30.03.2014 година (недела),
во 17:00 часот, во Метрополис Арена.

ДРУГИ НАСТАНИ ЗА ВРЕМЕ НА САЕМОТ





ИЗЛОЖБА- За времетраење на саемот во фоајето на Управната зграда на саемот ќе
биде поставена изложба на реномираниот уметник-скулптор г-дин Васе Урдин
РАБОТИЛНИЦА - наменета за производителите на мебел на ден 26.03.2014 (среда),
во 11,00 часот во Дипломатик сала на Скопски саем. Организатор на работилницата
се организаторите на SKOPJE DESIGN WEEKEND, Александар Велиновски и Марта
Наумовска Грнарова, дипл.инж.арх
ИЗЛОЖБА - Во соработка со Шведска амбасада за времетраење на саемот ќе биде
поставена изложба со наслов СЈАЈНОСТ на шведската дизајнерка Александра
Стратимировиќ. Изложбата ќе биде поставена во стаклен павиљон пред влез во
Метрополис Арена (хала 1)

РЕСТОРАНИ, КАФЕТЕРИИ, СКАРА




Ресторан Казабланка, во рамки на Управна зграда на Скопски саем
Ресторан Форнети, анекс 1 и 3
Скара, двор меѓу хала 3 и 4

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ЗА АКТИВНОСТИ ОКОЛУ САЕМОТ
За сите Ваши активности и барања за време на Вашите подготовки и времетраењето на
саемот слободно обратете се на одговорните лица





Магдалена Хамбова, проект менаџер 02/3218-350, мобилен 070/363-511
Рада Спасовска, архитект 02/3218-311, мобилен 070/392-969
Љупчо Чевревски, технички директор 02/3218-308, мобилен 070/225-962
Игор Димитријевич, комерцијалист 02/3218-313, мобилен 070/306-498

За останати информации, Ве молам слободно контактирајте ме.
Со надеж за Ваше успешно претставување на овогодинешната саемска манифестација МЕБЕЛ 2014,
Со почит,
Магдалена Хамбова, проект менаџер

