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1.
1.1

Madde / Resmi Düzenleyici
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği denetimi ile yapılmakta olan “İBS Anne Bebek
Çocuk Fuarı”nın resmi düzenleyicisi BOYUT Fuarcılık Hizmetleri Organizasyon Limited Şirketi'dir. Boyut Fuarcılık
dışında bir kişi veya kuruluş bu fuar ile ilgili bilgi vermeye, rezervasyon/satış yapmaya, sözleşme imzalamaya ve ödeme
almaya yetkili değildir. Yetkili olmayan kişi ve kuruluşlar ile Katılımcı arasında yapılmış sözleşmeler Boyut Fuarcılık
tarafından kabul edilmez. Bu gibi sorunlardan doğacak maddi ve manevi hiç bir zararda Boyut Fuarcılık sorumluluk kabul
etmez.

2.
2.1

Madde / Etkinlik Merkezi ve Tarihleri
Boyut Fuarcılık, etkinlik merkezi olarak İstanbul Kongre Merkezi’ni seçmiş ve işletme ile sözleşme imzalamıştır. Boyut
Fuarcılık, yapacağı ilan çalışmalarında etkinlik merkezinin adını belirtecektir. “İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı”
10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde hergün 11:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

3.
3.1

Fuar Katılım Kuralları
Katılımcı sözleşmede belirtilen alanı stand kurulumu ve pazarlama faaliyetleri için kullanır. Stand dışındaki alanda - broşür
dağıtmak, maskot gezdirmek, zeplin ve balon uçurmak, bayrak yerleştirmek, yasaktır. Stand konstrüksüyonunun taşması,
salon tavanının kullanılması yasaktır.
Katılımcıların stand konstrüksüyon’nun sağlamlığını kontrol etmeleri ve her fuar günü bitiminde stand elektriklerini güvenli
bir şekilde kapatmaları mücbir sorumluluğundadır.
Fuar alanında katılım sözleşmesi olmaksızın iş yapmak; ürün veya hizmet satmak ve dağıtmak, Fuar alanında çöp veya
moloz bırakmak, Fuar alanı trafiğini engelleyici şekilde araba, kamyon, v.b. gibi araçaların uygunsuz ve sahipsiz bırakmak
yasaktır.
4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre fuar alanın da sigara içmek yasaktır. Söz konusu ihlal maddi olarak ceza işleme
tabidir.
Katılımcı fuar standında “kolay ulaşılabilir” yangın söndürücü ve ilk yardım seti bulundurmalıdır.
Boyut Fuarcılık fuar alanı genel güvenliği ve temizliğinden sorumludur. Genel güvenlik ve temizlik; kurulum, fuar ve
söküm döneminde stand içini kapsamaz.
Katılımcılar fuar ziyaret saatinden en az bir saat önce standlarında olmalıdır. Fuar ziyaret saatleri içinde mal girişi ve çıkışı,
stand çalışması yapmak yasaktır. Bu tip aktiviteler ziyaret saatleri öncesinde ve sonrasında organizatörden alınacak izin
yazısı ile olmaktadır.

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

4.
4.4

Sigorta
Ürün taşıma ve fuar boyunca oluşabilecek tüm zarar ve risklere karşı sigorta yapılması katılımcının sorumluluğundadır.
Boyut Fuarcılık fuardaki hırsızlık veya herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmadığı gibi yetkili firmanın özel
çalışmalarının saklandığı kasalara gelecek zararlardan da mesul değildir.

4.3

Üçüncü Şahıs Mesuliyet Sigortası: Fuar katılımcısı, fuar alanındaki yapıları ve tesisatı da içermek üzere fuar boyunca
üçüncü şahıslara verdiği zararlardan sorumludur. Katılımcıların ve yasal temsilcilerinin ya da çalıştırdıkları personelin
görevlerini yerine getirirken, şahsına veya mallarına gelebilecek zarardan Boyut Fuarcılık sorumlu değildir.

5.
5.1

Madde / Standlar ve Stand Alanları
Konstrüksiyonlu stand alanı yüksekliği 248 cm’dir. Suntalem panel ve alüminyum profillerden oluşur. Bu panel ve
alüminyum profillere delme, çakma yapmak yasaktır, zarar gören panel ve alüminyun profiller için fatura katılımcıya
yansıtılacaktır. Konstrüksiyona her 3 metrekare için bir adet aydınlatma dahildir. Her standa bir adet üçlü grup priz
verilecektir. Standların koridorlara bakan alınlarına standart Katılımcı ismi ve stand numarası bir kereye mahsus yazılır.
Ayrıca logo ve/veya diğer görsel uygulamaları yapılmaz. Sistem taşıyıcı değildir.
Fuar merkezinin fiziksel yapısından dolayı stant yükseklikleri stantların kurulacağı alana göre değişiklik göstermektedir.
İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı 1.Bölge maksimum kurulum yüksekliği 4 metredir.
İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı 1.Bölgede bulunan A2-3-L2-3 standının bulunduğu alanın yüksekliği 2,50 metredir,
1.Bölgede bulunan B26-28 standının bulunduğu alanın yüksekliği 3 metredir.
Yine 1.bölgede çekirdek alanında bulunan J1-27 standlarının bulunduğu alanın yüksekliği 3,50 metredir.
İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı 2.Bölge maksimum kurulum yüksekliği 2,50 metredir.
Ziyaretçilerin tüm stantları rahatça gezebilmeleri için özel dekor kuracak katılımcılar stantlarında koridor sınırındaki her
cepheyi maksimum %30 oranında kapatılabilir. Bu durumda standın koridorlara bakan her cephesinin minimum %70
oranında açık olması zorunludur.
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7.
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8.
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Stantların birbirlerine komşu olan duvarlarının 2.50 m’den daha yüksek olan kısımlarının arka kısımları düz ve nötr bir renk
ile kaplanması gerekmektedir. Örnek; Beyaz Kumaş, vinil, boya vs. gibi. Bu alanlarda katılımcıların herhangi bir şeklide
kendilerine ait logo, görsel, slogan vs. kullanması yasaktır.
Fuar alanın zeminine ve kolonlara delme, yapıştırma ve duvar, kapı, stand ve tavan yüzeylerine bağlantı yapmak yasaktır.
Verilen hasar tespit edilip kuruma fatura edilir.
Katılımcıların fuar katılımı sözleşmede belirtilen m2 içerisinde gerçekleşir. Stand alanının dışına taşan; Aydınlatma (Tij,
spot ve projeksiyon gibi) Stand yapısal uzantıları (Kiriş ve duvar gibi) Görsel ve Sunu Sistemleri (Plazma ve Hopörler gibi)
Tanıtım amaçlı görsel objelere (Maskot, Roll up, broşürlük, flama ve bayrak gibi) Boyut Fuarcılığın müdahelede bulunma
hakkı vardır.
Katılımcılar kendileri ya da taşeronları tarafından kendi adlarına yapılmakta olan her türlü özel dekor çalışmasının (örnek;
İki katlı yapıların yük taşıma kapasitesi, statik dayanımı, yapısal güvenliği) sağlamlılığından ve güvenliğinden sorumludur.
Bu tür yapıların yetersiz yük taşıma kapasiteli modüler sistemler veya düzgün hesaplanmayan konvansiyonel çözümler ile
kurulması nedeniyle doğacak olan her türlü zararın tazminatı katılımcı tarafından karşılanacaktır.
Boyut Fuarcılık olarak, dekor çalışmaları için teknik ekibinizin stant alanınızı yerinde (İstanbul Kongre merkezi) ziyaret
ederek gözlemlemesini öneririz.
Hazırlanan stant çizimlerinin Boyut Fuarcılık tarafından yazılı olarak onaylanması gerekmektedir. Onaysız projelere Boyut
Fuarcılık’ın her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır.
Projelerin onaylanması için standın tüm ölçülerinin okunabilir olduğu çizimlerin en geç 20 Mayıs 2022 tarihine kadar
dciftci@boyutgroup.net adresine e-mail olarak ulaştırılması gerekmektedir.
Projesi onaylanmamış olan katılımcıların fuar alanına girişine proje onaylanana kadar izin verilmeyecektir. Bu onay sadece
yukarıda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının kontrolü amaçlıdır. Elektrik, mekanik, mimari, statik vb. uygulamalar
tamamen katılımcının sorumluluğu altındadır.
Yangın dolaplarının, Acil çıkış kapılarının ve pano odaların önlerinin mutlak suretle kullanılmasına mani olmayacak şekilde
açık bırakmaları gerekmektedir.
Yapılacak özel dekor çalışmasında zeminin halı ya da parke olması zorunludur.
Madde / Stant Tasarım ve Uygulaması
Fuar alanı içerisinde kompresör, kaynak, metal kesme aletleri (kıvılcım ve toz çıkaran kesim aletleri) ile çalışmak, ahşap,
sunta, MDF, alçıpan, ve her türlü toz çıkaracak malzemelerin kesimi ve çalışma yapılması “insan sağlığı ve güvenliği”
açısından yasaktır.
Kurulum aşamasında boya işlemi (su bazlı boya hariç ) ve kaynak işlemi (birleştirici kaynak hariç) yasaktır. Boya atıkları
dekoratörler tarafından fuar alanından uzaklaştırılmalıdır. Bu işlem için alandaki WC´ler kesinlikle kullanılamaz.
Kısa süre içerisinde yapımı bitirilmesi zorunlu olması sebebi ile stant bileşenlerinin daha önceden hazırlanarak montaja
hazır halde alana getirilmesi ve alanda sadece montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
Katılımcı firmalara ve taşeronlarına ait sahada iş yapacak olanların Temel İş Sağlığı Ve Eğitimi almış olmalıdır. Bu belgeler
sahada çalışacaklar ve listeleri yapılacak ve yapacakları işler şeklinde Boyut Fuarcılık sorumlularına sahaya girişten önce
teslim edilmiş olması gerekir.
Standın kurulumu için fuar alanında çalışacak tüm personellerin sigortalı çalışanınız olması gerekmektedir. Boyut Fuarcılık
ve İstanbul Kongre Merkezi bina yetkilileri gerektiğinde evrak isteyebilecektir. Evrak gösteremeyen kişiler fuar alanından
çıkartılacaktır.
Madde / Stant Alanının Orijinal Durumuna Getirilmesi
Katılımcılar ve Mimarlık firmaları stant alanlarını söküm sonrasında kendilerine ilk teslim aldıkları şekilde teslim etmek
zorundadır. İnşaat sökümü sonrası ortaya çıkan moloz ve yıkıntıların alandan uzaklaştırılması ve alanın temiz olarak teslim
edilmesi katılımcıların ve yetkilendirdikleri taşeronların sorumluluğundadır.
Moloz ve yıkıntıların alandan alınmaması durumunda organizatör alanda bırakılanların fotoğraflarını çeker ve kendi
taşeronu ile yapılan işi katılımcı firmaya fatura eder.
Madde / Stant Kurulum Periyodu
Özel stant kuracak katılımcılar alana giriş programı için organizatör firma ile iletişime geçmek zorundadır.
Stant söküm başlangıcından itibaren fuar alanında bırakılan malzemelerden organizatör firma sorumlu değildir.
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Madde / Hazırlık İşlemleri ve Toplanma
Kuruluş çalışmaları sırasında tüm Katılımcılar için hazırlık programı yapılacak ve Boyut Fuarcılık tarafından yazılı
olarak bildirilecektir. Katılımcılar bu programa uymakla yükümlü olup etkinlik alanına bu program dahilinde girmelidirler.
Herhangi bir mazeret doğrultusunda programa uyamayan Katılımcılar Boyut Fuarcılık tarafından belirlenecek olan yeni
giriş programına uymak zorundadırlar.
Standlarını kendileri yapacak olan Katılımcılar; 8 Haziran 2022 günü 09:00-22:00 saatleri ve 09 Haziran 2022 günü
09:00-20:00 saatleri arasında hazırlıkları için alanı kullanabilirler.
Standları Boyut Fuarcılık tarafından yapılacak olan Katılımcılar 09 Haziran 2022 günü 12:00-20:00 saatleri arasında
hazırlıkları için alanı kullanabilirler.Katılımcılar en geç 09 Haziran 2022 günü saat 16:00’ya kadar stand alanlarını teslim
almak zorundadır. Bu süre sonunda teslim alınmayan ve boş kalan standları Boyut Fuarcılık dilediği gibi değerlendirebilir.
Tüm hazırlıklar 09 Haziran 2022 günü saat 20:00’e kadar bitirilmiş olmalıdır. Bu süre sonunda işlerini bitirmeyen
katılımcılara Boyut Fuarcılık’ın müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır.
Tüm Katılımcılar 12 Haziran 2022 günü 19:00-24:00 saatleri arasında toplanma işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.
Katılımcı kendisine bildirilmiş olan, toplanma süreleri dışına çıkamaz.
Madde / Hizmetler ve Hizmet Formları
Etkinlik
süresince
Katılımcının
gereksinim
duyacağı
hizmetler
için
Katılımcı
Hizmet
Formları
http://www.ibsfuar.com/?page_id=1273 linkinde bilgilerinize sunulmuştur. Katılımcı almayı planladığı tüm hizmetleri son
gönderim tarihine kadar bu formlarda belirtirek onaylamalıdır. Son gönderim tarihi ilgili formların yer aldığı internet
sayfasında belirtilmiştir..
Son kabul tarihinden sonra doldurulan hizmet formlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için Boyut Fuarcılık
garanti vermemektedir.
Katılımcının bedelini ödemediği ve/veya sağlanması için talepte bulunmadığı hizmetler için Boyut Fuarcılık sorumluluk
kabul etmeyecektir.
Hazırlıklar ve ziyaret günlerinde talep edilecek hizmetler için hizmet formlarında belirtilen ücretlere %50 fiyat farkı ilave
edilir. Hizmet ödemesi Katılımcı tarafından nakden yapılır.
Hizmet formları katılım sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır
Madde / Elektrik
Yapılacak olan özel dekor çalışmasında elektrik panosunun nerede olacağı Boyut Fuarcılık’a gönderilecek olan projede
belirtilmelidir.
Boyut Fuarcılık, Özel Dekor ile katılıcak Katılımcı'nın hizmet formlarında elektrik ile ilgili bölümü doldurup, kablolama
ücret ödemesini belirtilen tarihlerde ödemesi şartı ile, stand içinde belirttiği noktaya elektrik hattını çekmekle yükümlüdür.
Çekilecek hattın akım gücü, Katılımcı'nın “Katılımcı Hizmet Formları"nda belirttiği kapasiteyi taşır niteliktedir.
Otomatik sigortalı, saatli ve korumalı elektrik panosu Katılımcı tarafından temin edilir. Standın ana kablolaması panonun ve
stand içi elektrik bağlantılarının tamamlanmasının ardından verilir
Katılımcının “Katılımcı Hizmet Formları”nda belirlediği elektrik hizmeti kapsamını, fuar alanında değiştirmesi veya yeni
talepte bulunması durumunda, talebin yerine getirilmesi Boyut Fuarcılık iş programının uygunluğuna bağlıdır. Bu nedenle
yerine getirilme taahhüdü sunulamaz. Hizmetin verilebileceği koşulların oluşması durumun da ise söz konusu, hizmet
“Katılımcı Hizmet Formları”nda belirtilen tutarın iki katı olarak ücretlendirilir.
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Önemli Tarihler

Son Tarih

Saat

Hizmet Formalarının Son Teslimi

20 Mayıs 2022

18:00

Stand Projelerinin Boyut Fuarcılık’a Son Teslimi

20 Mayıs 2022

18:00

*Giriş saat programı Boyut Fuarcılık tarafından daha sonra bildiriliecektir.

Kurumların Özel Stand Dekorasyonu için Alana Girişi
Standları Boyut Fuarcılık Tarafından Yapılacak Olan
Kurumların Alana Girişi

08 Haziran 2022
09 Haziran 2022

12:00

Tüm Hazırlıkların Tamamlanma Tarihi

09 Haziran 2022

20:00

Etkinliğin Açılış Tarihi

10 Haziran 2022

11:00

Etkinliğin Kapanış Tarihi

12 Haziran 2022

19:00

Etkinlik Alanın Boşaltılması ve Teslimi

12 Haziran 2022

24:00

TEYİT FORMU
4 sayfalık katılımcı el kitabını okuduğunuza dair bu formu doldurarak 20 Mayıs 2022 tarihine kadar (0216) 4141577 nolu
numaramıza faks yolu ile gönderilmesini rica ederiz. Bu formun belirtilen tarihe kadar gönderilmemesi durumunda belirtilen tüm
maddelerin okunup teyit edildiği kabul edilecek ve organizasyon sırasında doğabilecek sorunlarda Boyut Fuarcılık sorumluluk kabul
etmeyecektir.

Katılımcı Kurum Yetkili Onayı
4 sayfalık katılımcı el kitabını okudum. Katılımcı el kitabındaki tüm maddeleri kabul ediyorum.
Adı ve Soyadı:
Görevi:
Yer / Tarih:
Kaşe / Resmi İmza:
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