ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗЛОЖУВАЧИ – МЕБЕЛ 2013
Одржувањето на саемот
од 26.03-31.03.2013 година (вторник-недела)
Свеченото отворање на саемот
На 26.03.2013(вторник) година во 11,00 часот, во Метрополис Арена(хала 1)
По свеченото отворање на саемот следи кратка прошетка низ саемот со официјалните
гости

Работното време за изложувачи
од 09:30- 20:30 часот ( половина час пред и по работното време за посетители)

Работното време за посетители
работното време за посетители е од 10:00-20:00 часот
на ден 31.03.2013(недела), работното време е од 10:00-18:00 часот

Главни влезови за посетители
Хала 1 и хала 2А
Периодот за подготовка и монтажа на штандовите
Периодот на подготовка и монтажа на штандовите започнува на 18.03.2013(понеделник) и
ќе трае до 25.03.2013(понеделник),со работно време од 08:00 до 20:00 часот
Во деновите 23,24 и 25.03.2013(сабота, недела и понеделник), доколку останувате покасно
од предвиденото работно време за монтажа и подготовка, ве молам за навремена
информација, контакт лице: Магдалена Хамбова, оперативен директор на проект,
тел.070/363-511
Периодот за подигање на експонати и демонтажа на штандови
од 01.04-03.04.2013 година од 08:00 до 20:00 часот
Службени влезници за изложувачи, паркинг влезници, деловни влезници и ваучери за
клиенти

Наведените влезници изложувачите можат да ги подигнат од петок (22.03.2013), од
канцеларијата на Експо Медиа, Скопски саем( Управна зграда), лице за контакт: Љилјана
Петрова
службените влезници се наменети за изложувачите и нивниот персонал кој постојано ќе
биде присутен на саемот
паркинг влезниците се наменети за изложувачите и нивните возила да можат да се
паркираат во кругот на саемот(пред Управна зграда или паркингот од Економси влез)
деловните влезници се наменети за изложувачите, односно нивни партнери, коминтенти
и сл. Истите се важечки исклучиво со печат од фирмата-изложувач на саемот. Цената на
истите е 30% од редовната цена за посетители и се фактурира на крај на фирматаизложувач.
Ваучерите за првпат се воведуваат оваа година, и се со цена 50% поефтина од редовната
влезница. Истите се наменети исклучиво за изложувачите, односно за нивни потенцијални
купувачи кои ќе им се најават дека повторно ќе дојдат да го посетат нивниот штанд и
направат одредена нарачка.

Безжичен интернет
Безжичен интернет е отворен, без шифра и е на располагање во сите хали
Стручно оценување на изложени експонати на саемот
Рок за поднесување на пријава за оценување е до 20.03.2013година
Комисијата за стручно оценување пријавените експонати ќе ги разгледува на ден
26.03.2013 година, по свеченото отворање на саемот.
Свеченото доделување на наградите и Коктелот за изложувачи се предвидени за
27.03.2013година(среда), во 20:00 часот во ресторан Казабланка( локација: Скопски саем,
Управна зграда)

Наградна игра за посетители '' НАШ ПОДАРОК ЗА ВАШИОТ ДОМ''
Со секоја купена влезница, секој посетител добива купон за учество во наградна игра за
посетители
Извлекувањето на наградите ќе биде на ден 31.03.2013 година, во Метрополис Арена, во
17,00 часот

Цена на влезница за посетители
- влезница за еднократен влез- 100,00 денари

- влезница за целовреме траење на саемот- 300,00 денари

Изложбен простор на МЕБЕЛ 2013
хала 1,2,3,4,5, галерија-хала 1, хала 2А-(машини за изработка на мебел и репроматеријали
за мебел), хала 3А, анекси 1,2,3 и 4, и целокупен надворешен изложбен простор

Веб страна на Скопски саем- www.skopjefair.com.mk
Пред и за времетраење на саемот, постојано ќе се објавуваат информации на интернет
страната на саемот, листа на изложувачи, земји учесници, информации за посетители,
новини и сл. Доколку сакате некоја Ваша информација во врска со Ваша промоција, нов
производ, новини во производство, саемски попуст да биде објавена, доставете ја. Истата
ќе биде поставена на интернет страната на Скопски саем.
Контакт лица: Тања Матовска, тел.02/3218-352,маил адреса: matovska@skopjefair.com.mk;
Магдалена Хамбова, тел.02/3218-350, маил адреса: hambova@skopjefair.com.mk;

Услужни објекти за храна и пијалоци
анекс 1 и анекс 3- ресторан Форнети
во двор кај хала 3 - 2 услужни објекти за скара
Управна зграда, Скопски саем-ресторан Казабланка

