INFORMATOR DLA WYSTAWCY
SHORT GUIDE FOR EXHIBITORS

14-15/03/2018 / Novotel Warsaw Centre
ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warsaw, Poland

warsawgasdays.com / gasshow.pl

DATA I MIEJSCE
Targi odbywają się w dniach 14-15 marca 2018 r. w centrum
kongresowym hotelu Novotel Warszawa Centrum przy
ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie (kod pocztowy 00-510).

GODZINY OTWARCIA
Godziny otwarcia dla zwiedzających
14 marca: 9.00 – 17.00
15 marca: 9.00 – 16.30
Godziny otwarcia dla wystawców:
7.00 – 17.30 w oba dni.

DATE & VENUE
Exhibition takes place on March 14-15, 2018 in Novotel
Warsaw Centre at Marszalkowska 94/98 street in Warsaw,
Poland (zip code: 00-510).

OPENING HOURS
Opening hours for visitors
March 14: 9.00 a.m. – 5.00 p.m
March 15: 9.00 a.m. – 4.30 p.m.
Opening hours for exhibitors
7.00 a.m. – 5.30 p.m. both days.

UDOSTĘPNIENIE STOISK

PROVIDING OF THE STANDS

Termin udostępnienia wystawcom stoisk pod zabudowę własną
wystawcy (powierzchnia niezabudowana):
13 marca od g. 18.00. Prace montażowe można prowadzić
nieprzerwanie do 14 marca do godziny 6.00.
Godzina udostępnienia wystawcom stoisk
zabudowanych (powierzchnia zabudowana):
13 marca, g. 21.00
Nie ma możliwości ekspozycji pojazdów na stoiskach.

Date of providing the free area for exhibitors:
March 13, from 6.00 p.m. The preparation can be carried on
continuously up to March 14, 6.00 a.m.
Date of providing the ready-fitted stands for exhibitors:
March 13, 9.00 p.m.
There is no possibility to present cars inside the exhibition area.

DEMONTAŻ stoisk
Demontaż stoisk następuje bezpośrednio po zakończeniu targów
w dniu 15 marca i musi zostać zakończony do godz. 22.00 tego
dnia. Dotyczy to zarówno zabrania elementów ekspozycji własnej
przez wystawców, jak i kompletnego demontażu stoisk przez firmy, które budowały stoiska we własnym zakresie.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE STOISKA
Każdy wystawca może domówić u Organizatora dodatkowe
elementy wyposażenia stoiska. Stosowny formularz
zamówieniowy można pobrać na stronie warsawgasdays.com.

STAND DISMANTLING
Dismantling starts on March 15 at 4.30 p.m.
and must be finished the same day before 10 p.m.

ADDITIONAL STAND EQUIPMENT
Each exhibitor can order addtional equipment for the stand.
The order form can be downloaded from warsawgasdays.com

DODATKOWE USŁUGI REKLAMOWE

ADDITIONAL ADVERTISING OPPORTUNITIES

Każdy wystawca ma możliwość zamówienia dodatkowych usług
reklamowych, takich jak np. ekspozycja zewnętrzna czy reklama
w katalogu targowym. Stosowny formularz zamówieniowy można
pobrać na stronie warsawgasdays.com.

Each exhibitor can order addtional advertising services,
such as the outside exhibition area or the advetisement
in the official catalogue. The order form can be downloaded from
warsawgasdays.com.
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PARKING
Novotel Warszawa Centrum dysponuje ogólnodostępnym
parkingiem podziemnym (auta do wysokości 1,90m).
Koszt parkowania to 4 PLN za godzinę lub 85 PLN za dobę.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

PARKING
Novotel Warszawa Centrum has a public underground car park
(cars up to 1.90 m high). The cost of parking is PLN 4 per hour
or PLN 85 per night.

SIDE EVENTS

Podczas Warsaw Gas Days 2018 poza targami odbędzie się też
konferencja LPG, CNG, LNG – PERSPEKTYWY ROZWOJU
RYNKÓW, cykl prezentacji INNOVATION SHOWCASE
oraz AFTERPARTY. Karty wstępu na wszystkie wydarzenia można
nabyć na stronie www.wgd2018.evenea.pl.

During Warsaw Gas Days 2018 there will be also held LPG, CNG
& LNG – OUTLOOK FOR MARKET DEVELOPMENT conference,
INNOVATION SHOWCASE presentations and AFTERPARTY.
Entrance cards can be ordered at www.wgd2018.evenea.pl

DUŻE ELEMENTY EKSPOZYCYJNE

LARGE EXHIBITION ITEMS

Firmy planujące ekspozycję dużych i ciężkich elementów
ekspozycyjnych prosimy o kontakt z firmą ExpoSped, która
świadczy usługi transportowe i logistyczne dla wystawców.
ExpoSped
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Polska
tel./fax +48 (22) 256-71-71 do 73
e-mail: exposped@exposped.com.pl
www.exposped.com.pl

HOSTESSY
Specjalną ofertę dla wystawców przygotowała agencja Individual.
Prosimy o kontakt i podanie hasła “Idea Ahead” w celu otrzymania oferty:
Agencja hostess i modelek Individual
ul.Okopowa 56 lok 224, 01-018 Warszawa
kontakt:
Marzena Tomczuk +48 512-963-853
marzenat@individual.pl
www.individual.pl

TRANSPORT I SPEDYCJA
Usługi spedycyjne i transportowe podczas targów na rzecz
wystawców świadczy firma ExpoSped Sp. z o.o.
Wszelkie zapytania, zamówienia i uwagi dotyczące usług spedycyjnych należy kierować bezpośrednio do spedytora. Organizator
nie pośredniczy w kontaktach między wystawcami a spedytorem.
ExpoSped Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
tel./fax +48 (22) 256-71-71 do 73
e-mail: exposped@exposped.com.pl
www.exposped.com.pl

Companies planning to display large and heavy exhibition
elements are requested to contact ExpoSped company,
which provides transport and logistics services for exhibitors.
ExpoSped
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Polska
tel./fax +48 (22) 256-71-71 do 73
e-mail: exposped@exposped.com.pl
HYPERLINK „http://www.exposped.com.pl” www.exposped.com.pl

HOSTESSES
Check the special offer for the exhibitors directly at the Individual agency. Special password for the GasShow & Autoservice
special offer: “Idea Ahead”
Individual hostess and models agency
Okopowa 56 str., Warsaw, Poland
direct contact: Ms. Marzena Tomczuk
ph. +48 512-963-853
e-mail: marzenat@individual.pl
www.individual.pl

TRANSPORT & SPEDITION SERVICES
Official forwarding agent in Expo Sped company.
All queries, orders and comments concerning
forwarding services should be addressed directly
to the forwarding agent:
ExpoSped Sp. z o.o., 12/14 Pradzynskiego Str.
01-222 Warszawa – Poland
ph./fax +48 (22) 256-71-71 to 73
e-mail: exposped@exposped.com.pl
www.exposped.com.pl
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REKOMENDOWANI WYKONAWCY
ZABUDOWY TARGOWEJ
W przypadku zabudowy realizowanej przez wystawców we
własnym zakresie (powierzchnia niezabudowana) – zalecamy
korzystanie z usług firmy PSP.
Kontakt: sczapczynski@psp.com.pl, tel. +48 (22) 617-41-91

RECOMMENDED STAND BUILDING
COMPANIES
In the case of construction implemented by the exhibitors
themselves (free area) – we recommend using the services
of PSP company. Contact: Slawomir Czapczynski,
sczapczynski@psp.com.pl, +48 (22) 617-41-91.
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