NOTA INFORMATIVA PER ALS EXPOSITORS
L’Auditori Palau de Congressos de Girona li dona la benvinguda a les seves
instal·lacions.
Per a un bon funcionament de l’esdeveniment li detallem a continuació el
procediment que cada expositor haurà de complir dins la zona d’exposició
comercial:
•

Tot el material de paper, cartró i plàstics sobrants del seu stand s’haurà
de dipositar al lloc que indica “CARTRONS” situat al magatzem
subterrani.

•

Durant els dies de celebració de l’esdeveniment no està permès
amuntegar o emmagatzemar material del seu stand. En cas que necessiti
un lloc d’emmagatzematge cal que utilitzi l’espai destinat a la seva
empresa al magatzem subterrani (consulti a l’organització).

•

Li recordem que tampoc està permès emmagatzemar material darrere
del stand ja que és visible des de l’exterior del Palau de Congressos.

•

Els espais comuns hauran d’estar lliures de qualsevol material o obstacle
propi de cada stand.

•

Està totalment prohibit obstaculitzar les sortides d’emergència, vies
d’evacuació i accessos a equips contra-incendis. Per evitar-ho cal que
utilitzi exclusivament l’espai que li ha estat adjudicat per seu stand.

•

El Palau de Congressos de Girona no es farà responsable de la
desaparició dels objectes o de qualsevol material que es trobi dins del
seu stand.

•

En cas que vostè tingui contractat prèviament el servei de neteja del
stand pot consultar a l’organització l’horari de prestació d’aquest servei.

•

Un cop finalitzada l’exposició tots els expositors hauran de recollir i
emportar-se tot el material dins l’horari pactat (consultar a
l’organització). En cas que es deixi material per a la recollida posterior,
aquest haurà d’estar perfectament empaquetat i etiquetat, i situat al seu
espai assignat al magatzem subterrani. Si us plau, consulti amb
l’organització els dies i horaris de recollida establerts.

Li agraïm per endavant la seva col·laboració per a un correcte
desenvolupament de l’esdeveniment.
Auditori Palau de Congressos de Girona.

