Szanowni Państwo!
Poniższy mail zawiera szczegółowe informacje związane z Państwa przyjazdem i uczestnictwem
w 22. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie w obiekcie EXPO KRAKÓW. Plan
hali oraz alfabetyczny spis Wystawców z numerami stoisk, jest dostępny na naszej stronie
internetowej.
1. STATUS WYSTAWCY
Przypominamy, iż pełnoprawnym Wystawcą staje się firma, która wypełniła warunki płatności
zawarte w punkcie 2. Regulaminu Wystawcy. Warunkiem objęcia stoiska jest wpłata całości
należności do 20.10.2017. Wpłaty prosimy kierować na konto: BANK POLSKIEJ
SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875
0001 Jeśli dokonają Państwo płatności po dniu 19.10.2018 – prosimy o zabranie ze sobą
potwierdzenia dokonania przelewu. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Zespołem
Organizującym Targi istnieje również możliwość uregulowania należności w Dziale Rozliczeń –
gotówką (kwota nie może przewyższać 15 tysięcy zł) lub kartą w dzień montażowy przed
objęciem stoiska.
2. ZAMÓWIENIA DODATKOWE
Zamówienia dodatkowe składane w dzień montażowy będą realizowane w miarę możliwości oraz
są droższe o 50% od ceny podstawowej (dotyczy powierzchni zabudowanej i standardowej).
W przypadku firm korzystających z własnej zabudowy (powierzchnia niezabudowana) ceny są
droższe o 150%, natomiast ceny mediów o 50%.
3. IDENTYFIKATORY
Przypominamy, iż na 4 m. kw. przypada 1 identyfikator.
Przykład: stoisko 8 m kw. >>> 8 : 4 = 2 identyfikatory stoisko 15 m kw. >>> 15 : 4 = 3,75 >>> 4
identyfikatory stoisko 9 m kw. >>> 9 : 4 – 2,25 >>> 2 identyfikatory
Ułamki większe i równe 0,5 zaokrąglamy w górę.
Wyjątek od powyższej reguły. Stoisku 4-metrowemu i 6-metrowemu przysługują 2 identyfikatory.
Dodatkowe identyfikatory można zakupić w Dziale Rozliczeń (w dniu montażowym, jak i w
pozostałe dni trwania Targów) w cenie 15 zł netto za 1 identyfikator.
4. SALE SEMINARYJNE
Jednostka wynajmu sal seminaryjnych jest ustalona na 50 minut – pozostałe 10 min. do pełnej
godziny to czas na przygotowanie sali do następnego spotkania.
Standardowe wyposażenie sali: system nagłośnieniowy, mikrofon bezprzewodowy (1 szt.),
rzutnik, ekran. Firmy, które na Targach wynajmują wyłącznie salę seminaryjną otrzymują 2
identyfikatory uprawniające do poruszania się po targach przez wszystkie dni. Przypominamy, że
zamówienia na dodatkowe wyposażenie sal seminaryjnych składane podczas Targów będą
realizowane w miarę możliwości i będą droższe o 100% od cen podanych na formularzu 8a.
5. STREFA DLA WYSTAWCÓW
Specjalnie dla Państwa została przygotowana Strefa dla Wystawców, w której będą Państwo
mogli odbyć rozmowy biznesowe z dala od zgiełku stoisk targowych. Strefa oznaczona na planie
targowym (jako Strefa dla Wystawców – Hala Dunajec) będzie udostępniona od pierwszego
dnia Targów tj. 25.10.2018, za okazaniem identyfikatora wystawcy. Informujemy, iż w Strefie dla
Wystawców nie obowiązują wcześniejsze rezerwacje. Wystawcy pojawiający się w tej przestrzeni
w czasie Targów mogą korzystać z sali bez ograniczeń czasowych, w godzinach pracy Targów.

6. MONTAŻ
Montaż ekspozycji dla Wystawców przewidziany jest na:
23.10.2018 (wtorek) - 9.00 - 18.00 – powierzchnia niezabudowana
24.10.2018 (środa) - 9.00 - 20.00 – powierzchnia zabudowana, stoiska standardowe
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia montażowego w dniu 22.10.2018
(poniedziałek) w godzinach 8.00-18.00. Koszt dodatkowego dnia wynosi 500 złotych netto.
Zamówienia proszę przesyłać mailowo na adres: sroczynska@targi.krakow.pl W dni montażowe
firmy bądź osoby budujące (przygotowujące) Państwa stoisko proszone są o odbiór
identyfikatorów montażowych w recepcji targowej.
Informujemy, iż w dniach montażowych (23-24.10.2018) czynne są wszystkie bramy hal (W1 –
W10 i D1 – D9) – tutaj znajduje się plan.
UWAGA!
Począwszy od pierwszego dnia Targów tj. 25.10.2018 otwarta / dostępna będzie jedynie brama
oznaczona na planie jako Strefa Rozładunkowa.
7. DEMONTAŻ
Demontaż ekspozycji po zakończonych Targach:
28.10.2018 r. (niedziela) w godzinach 17.00 – 24.00.
Organizatorzy nie dopuszczają możliwości rozpoczęcia demontażu ekspozycji / stoiska przed
godz. 17.00. Wszelkie prace związane z demontażem ekspozycji / stoiska muszą być
bezwzględnie zakończone do godziny 24.00 w dniu 28.10.2018.
8. KURIERZY I PRZESYŁKI
Firmy wysyłające materiały na stoisko kurierem lub pocztą zobowiązane są do odbioru tych
materiałów osobiście. Prosimy o zaznaczenie na przesyłce nazwy firmy, której ona dotyczy, oraz
numeru stoiska na Targach.
Konieczna jest obecność przedstawiciela danej firmy na stoisku w momencie przybycia
kuriera celem odebrania materiałów (pracownicy firmy TwK nie dokonują odbioru przesyłek).
9. PARKING DLA WYSTAWCÓW
Parking dla wystawców Międzynarodowych Targów Książki:
a) w dniach montażowych (23 i 24.10.2018) w celu usprawnienia rozładunku Państwa
eksponatów oraz skrócenia czasu montażu prosimy o:
* podanie kierowcom samochodów numeru stoiska Państwa firmy;
* przekazanie planu sytuacyjnego hali z zaznaczonymi drzwiami montażowymi W1 – W10 oraz
D1 – D9 do rozładunku – tutaj znajduje się plan;
* po dokonanym rozładunku prosimy odstawić samochód na parking znajdujący się przed
wejściem głównym do EXPO KRAKÓW;
b) w dni targowe (25-28.10.2018) funkcjonować będzie płatny SYSTEM Parkingowy. W związku z
tym wyodrębniona zostanie specjalnie dla Państwa część parkingu (tutaj znajduje się plan), na
którą wpuszczane będą wyłącznie samochody posiadające Kartę Parkingową Wystawcy;
Każdy Wystawca, który wykupił bezzwrotną opłatę rejestracyjną - otrzymuje jedną magnetyczną
kartę parkingową, pozwalającą na wjazd na teren EXPO KRAKÓW w dniach targowych (2528.10. 2018). Karty zaprogramowane są tylko i wyłącznie na czas Targów. Po tym terminie
przestają działać. Utrata karty skutkuje brakiem możliwości bezpłatnego wjazdu i wyjazdu z
terenu EXPO KRAKÓW. Po zakończeniu imprezy (28.10.2018, niedziela, po godz. 17.00) karty
magnetyczne należy zwrócić pracownikowi Parkingu przy wyjeździe z terenu EXPO KRAKÓW.

10. STREFA ROZŁADUNKOWA
W czasie trwania Targów tj. w dniach 25-28.10.2018 zostanie wyznaczona specjalna Strefa
Rozładunkowa (w strefie pomiędzy halami – tutaj znajduje się plan), umożliwiająca bezpłatny,
krótki postój (do 30 minut) celem dowiezienia dodatkowych materiałów.
Pozostałe drzwi obu hal są TYLKO I WYŁĄCZNIE DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI, objęte są
stałym monitoringiem i podłączone są do systemu alarmowego.
11. PARKING DLA AUTORÓW
Parking dla Autorów na Terenie EXPO KRAKÓW to specjalna strefa parkingowa (tutaj znajduje
się plan), umożliwiająca bezpłatny postój dla zaproszonych przez Państwa Autorów. Autorzy,
którzy zostali przez Państwa zgłoszeni do programu Targów (spotkania na stoiskach, w salach
seminaryjnych) zostaną automatycznie uwzględnieni na liście gości mających możliwość
skorzystania z bezpłatnego parkingu przy EXPO KRAKÓW.
Termin przesyłania nazwisk zaproszonych Gości upływa 19 października 2018 r.
UWAGA!
Mając na uwadze zapewnienie Państwu maksimum bezpieczeństwa, podczas Targów
wprowadzone zostaną odpowiednie środki m.in. kontrole wnoszonych paczek, walizek, torebek
itp. Na teren Targów wpuszczone zostaną jednie osoby które legitymują się identyfikatorem,
zaproszeniem bądź biletem. Autorzy powinni udać się do przejścia „VIP” (dojście do niego
znajduje się po przekroczeniu głównego wejścia) i po podaniu nazwiska otrzymają identyfikator
AUTOR.
Organizacja Parkingu dla Autorów
Ponieważ w dni targowe funkcjonować będzie płatny SYSTEM Parkingowy, zaproszeni i
zgłoszeni Autorzy, powinni przy wjeździe na teren EXPO KRAKÓW pobrać bilet z automatu
biletowego i udać się do wyznaczonej strefy (Parking dla Autorów). Pracownik TwK znajdujący
się przy wjeździe do strefy, dokonana weryfikacji na podstawie posiadanej listy nazwisk Autorów i
przekaże Autorowi specjalny bilet umożliwiający jednorazowy, bezpłatny wyjazd z terenu EXPO
KRAKÓW.
12. BUS i PARKING POD CENTRUM HANDLOWYM M1
Dla wygody Wystawców, ale przede wszystkim Zwiedzających, uruchomiony zostanie bezpłatny
bus pomiędzy Parkingiem pod Centrum Handlowym M1 (Aleja Pokoju 67), a Halą EXPO
KRAKÓW. Przystanek pod M1 znajdować będzie się przy stacji Paliw SHELL. Pod EXPO
KRAKÓW przystanek znajdować będzie się przy wiacie przystanku na terenie Targów.
13. PRZYJAZD NA TARGI W CZWARTEK (25.10.2018)
Montaż na Targach w pierwszy dzień targowy (25.10.2018) możliwy jest jedynie pomiędzy
godziną 8.00 a 10.00.
* Firmy które nie odebrały kart parkingowych muszą pobrać kwitek z automatu parkingowego
przy wjeździe i zaparkować przed wejściem na Targi oraz udać się do Działu Rozliczeń celem
odebrania materiałów Targowych.
* Po terenie Targów poruszać mogą się wyłącznie osoby posiadające identyfikatory targowe
odebrane z Działu Rozliczeń.
* By dokonać rozładunku materiałów, należy udać się do Strefy Rozładunkowej zaznaczonej na
planie (tutaj znajduje się plan).
* Po rozpakowaniu paczek należy niezwłocznie opuścić strefę (max. 30 min) parkując na
miejscach wyznaczonych dla wystawców.
* Otrzymana w Dziale Rozliczeń karta parkingowa zadziała przy wyjeździe z Targów. Pobrany
wcześniej kwitek można wyrzucić. Następnego dnia należy przyłożyć kartę do automatu, co
spowoduje automatyczne otworzenie się szlabanu wjazdu. Karty zaprogramowane są jedynie na

dni Targowe tj. 25-28.10.2018.
* Opuszczając teren Targów po dokonanym demontażu (niedziela 28.10.2018, po godz.
17.00) kartę należy zwrócić znajdującemu się przy szlabanie Pracownikowi Parkingu.
*Firmy które odebrały karty parkingowe - Pracownicy Parkingu pokierują Państwa na strefę
parkingową dla Wystawców.
14. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA WYSTAWCÓW I PUBLICZNOŚCI
(dni targowe, 25-28.10.2018):
Godziny udostępnienia obiektu dla wystawców w dniach 25-28.10.2018:
25.10.2018 (czwartek) w godz. 8.00 - 17.30 (tylko w tym dniu Obiekt EXPO jest udostępniony od
godz. 8.00)
26.10.2018 (piątek) w godz. 9.00 - 19.30
27.10.2018 (sobota) w godz. 9.00 - 19.30
28.10.2018 (niedziela) w godz. 9.00 - 17.30 (demontaż ekspozycji trwa do godz. 24.00)
WAŻNE!
Ze względów bezpieczeństwa na Państwa stoisku musi być obecny przynajmniej 1
przedstawiciel Państwa firmy od momentu otwarcia hali dla wystawców do momentu jej
zamknięcia czyli do momentu opuszczenia hali przez ostatnich Zwiedzających. Przypominamy, iż
taki zapis figuruje w Regulaminie Wystawcy, który jest integralną częścią, przesłanego przez
Państwa Formularza Zgłoszenia.
Godziny otwarcia Targów dla zwiedzających w dniach 25-28.10.2018:
25.10.2018 (czwartek) - 10.00 - 17.00
26.10.2018 (piątek) - 10.00 - 19.00
27.10.2018 (sobota) - 10.00 - 19.00
28.10.2018 (niedziela) - 10.00 - 17.00
15. NAGŁOŚNIENIE NA STOISKACH
Maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyć 75 dB. Nie powinno się kierować
kolumn głośnikowych w stronę przejść i sąsiednich stoisk. Jeżeli uczestnik przewiduje, że
natężenie hałasu przekroczy próg 75 dB, to powinien wykonać lub zlecić wykonawcy stoiska
zamkniętą obudowę stoiska z materiałów dźwiękochłonnych. TwK dokonują pomiaru natężenia
hałasu na przejściach komunikacyjnych przy ocenianym stoisku. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia przez uczestnika dopuszczalnego natężenia hałasu, TwK zastrzegają sobie prawo
przerwania prezentacji, aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W
takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania od TwK za
poniesione straty lub redukcji opłat za najem powierzchni wystawienniczej i wykonane przyłącze
elektryczne.
16. PO ZAKOŃCZENIU TARGÓW… DEPOZYT
Demontaż rozpocznie się 28.10.2018, w niedzielę, po godzinie 17.00 i potrwa do godz. 24.00.
Aby zdeponować paczki należy:
* Zgłosić się do Recepcji Targowej w niedzielę 28.10.2018, po godzinie 17.00 wraz z paczkami;
* Paczki dostarczone przez Państwa powinny być przygotowane do transportu - owinięte folią,
pudełka powinny być zaklejone i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem, podpisane
nazwą Wydawnictwa/Firmy/Instytucji, NUMEREM STOISKA oraz z przyklejonymi do paczek,
wypisanymi listami przewozowymi wraz z NUMEREM TELEFONU osoby do kontaktu z Państwa

strony.
* Opłata za depozyt musi zostać uiszczona na miejscu, zgodnie z podanym poniżej cennikiem.
Opłata za depozyt - płatność na miejscu gotówką lub kartą:
* 100 zł netto + 23% VAT za każdy rozpoczęty m³
* Mniejsze gabaryty - 50zł netto + 23% VAT (za sztukę)
Paczki odbierać można TYLKO W PONIEDZIAŁEK 29.10.2018, w godzinach 9.00- 16.00. Po
przyjeździe Firm Kurierskich na Targi prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem Firmy Targi
w Krakowie (Biuro Targów). Nieodebranie paczek w wyznaczonym terminie skutkować będzie
naliczeniem dodatkowej opłaty za depozyt (zgodnie z powyższym cennikiem), za każdy dzień
opóźnienia.
Jednocześnie informujemy, iż dnia 9 października (wtorek) zostanie do Państwa przesłany mail
z informacjami dotyczącymi wydarzeń kulturalnych i spotkań przygotowanych dla Państwa w
ramach 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
W imieniu Zespołu Organizującego tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Książki w
Krakowie
Zuzanna Oettingen
Magdalena Wojtoń
Magdalena Sroczyńska
Elżbieta Liput

