
Biz Evleniyoruz  
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı        /        16 – 21 Şubat 2016 
                                                                                              

Fuarımızın giriş,yerleşim,açık olduğu günler ile kapanış ve toparlanması ile ilgili genel 
bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
 

- Yaka kartı,otopark giriş kartı  ve bilgi formları 16 Şubat 2016 Perşembe günü sabah 09:00 da 
girişte bulunun danışmadaki görevli arkadaşlarımızdan imza karşılığı temin edilebilir. 

- Otopark giriş kartı her firmaya  1 ( Bir ) adet verilecektir. ( Cam piramit sözleşme koşulları 
gereği ) Ancak ikinci araç için girişte verilen otopark ücreti karşılığı almış olduğunuz giriş fişi ile, 
ait olduğu gün içerisinde sınırsız giriş çıkış yapılabilmektedir. 

 
HAZIRLIK VE YERLEŞME 

- Stand düzenleme ve yerleşme işlemleri 15 Şubat 2016 Çarşamba sabahı saat 09:00-24:00 
arasında yapılacaktır 

- Yerleşim esnasında firmalar kendi ekipmanlarını kullanacaklardır 
- Yerleşim esnasında kurulmuş olan standlardaki sunta lam ve aliminyum malzemelere, çivi 

çakmak,delmek veya herhangi bir şekilde kalıcı hasar vermek yasaktır. Malzemelere verilen 
kalıcı hasarlardan oluşan maddi zarar, alan sahibi firmaya fatura edilecektir.  

FUARIN AÇIK OLDUĞU SÜRE 

- Fuarımızın açık olduğu Perşembe,Cuma ve Cumartesi günleri, kapılar; firma yetkililerine saat 
11:30 da açılacak olup, saat 12:00 a kadar stand ön hazırlık süresi bitiminde ziyaretçilere 
açılacak;  saat 22:00 itibari ile ziyaretçi girişine kapatılıp, 22:30 da firma yetkilileri alanı 
boşaltacaklardır. 

- Fuarımızın son günü olan Pazar günü ise; kapılar, firma yetkililerine 10:30 da, ziyaretçilere 
11:00 da açılacak olup, 21:00 de ziyaretçi girişine kapatılacaktır. 

- Belirtilen saatler dışında firma yetkilisi ve ziyaretçiler, alan güvenliği gereği giriş-çıkış 
yapamayacaklardır. 

KAPANIŞ VE ALANIN BOŞALTILMASI 

- Fuarımızın son günü ( 21 Şubat 2016- Pazar ) kapanış saati olan 21:00 ile 24:00 arasında 
alanını boşaltmak isteyen firmalar taşınma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Saat 24:00 da 
kapılar kapatılacak olup, taşınma işlemleri için 22 Şubat 2016 Pazartesi günü sabah 09:00 da 
tekrar açılacaktır. 

- Taşınma işlemleri esnasında her firma kendi alanından sorumludur. Taşınma işlemlerinin 22 
Şubat 2016 Pazartesi günü en geç saat 12:00 e kadar yapılması gerekmektedir. Özellikle 22 
Şubat 2016 günü sabah 09:00 da tüm firmaların standlarının başında olmaları önemle rica 
olunur. Aksi takdirde alandaki ürünlerden firmamız sorumlu olmayacaktır. 

- 22 Şubat 2016 Pazartesi saat 12:00  kadar boşaltılmayan standlardan veya alanda bırakılan 
ürünlerden firmamız sorumlu değildir. 

Tarih Firma giriş Ziyeretçi giriş Ziyaretçi çıkış Firma giriş 
16 Şubat 2016 11:30 12:00 22:00 22:30 
17 Şubat  2016 11:30 12:00 22:00 22:30 
18 Şubat 2016 11:30 12:00 22:00 22:30 
19 Şubat 2016 10:30 11:00 21:00 24:00 

 
** İsteklerinizi lütfen fuar alanı girişindeki danışmada görevli arkadaşlarımıza bildiriniz. 
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