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CONEXPO-CON/AGG & IFPE'de sergileme yaparken, Sergi Katılımcısı Hizmetler Kılavuzunda 
tüm Fuar Kuralları ve Düzenlemeleri gözden geçirmeniz için listelenmiştir. Bunlar, size çeşitli 
hizmet sağlayıcılarını ve bunların hizmet sunumlarını, yetki alanlarındaki işçi sendikaları ile 
birlikte fuarla ilgili işgücü fuar katılımcılarının yetki alanlarına dayalı olarak neler 
yapabileceklerini ve neler yapamayacaklarını açıklayacaklar.  
 
Fuar Sağlayıcıları 
Tüm fuar katılımcıları için tanıtım hizmetlerini yapmak ve sağlamak amacıyla ve Fuarın en iyi 
çıkarları doğrultusunda, Etkinlik Organizatörü2 (AEM) Fuar için Genel Hizmet Yüklenicisi ve 
Resmi Hizmet Yüklenicileri (ayrıca Resmi Hizmet Sağlayıcılar da denir) olarak sağlayıcıları 
atamıştır.  
 
Sergilerin kurulumu ve sökülmesi ile ilişkili tüm çalışmalar ve yükün hareketi, Genel Hizmet 
Yüklenicisi olan Global Experience Specialist (GES) kontrolü altındadır. 
 
Özel Hizmetler 
Genel Hizmet Yüklenicisi olarak hareket eden GES, aşağıdakiler için fuar katılımcılarına özel 
hizmetlerin tek sağlayıcısı olacaktır:  

 Malzeme taşıma 
 Kolaylık hizmetleri (elektrik/su tesisat/su/drenaj) 
 Temizlik  
 Teçhizat  

 
Resmi Yükleniciler aşağıdakileri sağlamak için atanmıştır: 

 Genel sergi alanının düzenli ve verimli biçimde kurulumunu ve kaldırılmasını 
sağlamak. 

 Tüm fuar katılımcılarına ihtiyaca göre işgücünün dağıtılmasını sağlamak. 
 Fuar katılımcılarının ve sergi alanının gerekliliklerini karşılamak için yeterli işgücünü 

sağlamak. 
 Uygun sigorta türünün ve sınırlarının yürürlükte olduğuna bakın. 
 Sendikayla ve/veya fuar salonu düzenlemeleri ve gereklilikleri ile çatışmaktan 

kaçının. 
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GES'in sağladığı özel hizmetlere ek olarak, aşağıdakiler için Resmi Yüklenici olarak da hareket 
edeceklerdir:  

 Basınçlı hava  
 
Las Vegas Konvansiyon Merkezi ve Festival Alanlarında Fuar katılımcıları için Fuarda ürünleri 
ve hizmetleri sağlamak üzere AEM tarafından atanan diğer Resmi Yükleniciler arasında şunlar 
yer alır: 

 Sesli-görsel, bilgisayar ve ofis ekipmanı kiralaması – ON Services  
 Kanopiler ve çadır yapıları – Pavilion Event Services 
 Fuar katılımcısı dizini ve zemin planı – Map Your Show 
 Yerel ve uluslararası nakliye – Airways Freight 
 Çiçek – Floral Exhibits, Ltd. 
 Hostesler/Modeller – Judy Venn & Associates 
 Konaklama – Experient 
 Aday Müşteri Toplama ve Beacon Teknolojisi – Experient 
 Fotografçılık ve Videografi – Oscar & Associates 
 Kayıt – Experient 
 Güvenlik – Special Operations Associates (SOA) 
 Servis Otobüsleri ve VIP Ulaşımı – Production Transport 
 Tekerlekli Sandalye/Mobilite – Scootaround 

Fuar Yönetimi tarafından seçilen tüm Resmi Hizmet Yüklenicileri, uygun sendika personelini 
kullanırlar. 
 
İlgili etkinlik yerlerine hizmet veren diğer Özel Sağlayıcılar arasında şunlar bulunur: 

 İkram ve Ayrıcalıklar @ Festival Alanı ‒ MGM Catering 
 İnternet/Telekom @ Festival Alanı ‒ MGM Convention Services  
 İkram ve Ayrıcalıklar @ Las Vegas Konvansiyon Merkezi – Centerplate 
 İnternet/Telekom @ Las Vegas Konvansiyon Merkezi – Cox Media  
 

Diğer hizmetler için, Fuar Yönetimi tarafından resmi olarak atanmış olanlar dışındaki 
yüklenicileri kullanmak isteyen fuar katılımcıları Fuar Katılımcısı Hizmetler Kılavuzunun Fuar 
Katılımcısı Tarafından Atanan Yükleniciler bölümüne başvurabilirler.  
 
 
Diğer Önemli Kurallar ve Yönetmelikler 
 Temiz Zemin Politikası 

Tüm salonların, koridor halılarını yerleştirmek için tam zamanında temiz olmalarını sağlamak 
amacıyla, bu kural tüm sandıkların etiketlenmeleri ve 8 Mart Pazar günü saat 17.00 itibarıyla 
tüm salonlarda ve lotlarda teslim almaya hazır edilmeleri gerektiğini belirtir. Etiketlenmeye ve 
teslim almaya hazır edilmeyen sandıklar, durumlarına bakılmaksızın kaldırılacaktır. Bu 
politika karşılanmadığı takdirde, işgücü ve ekipman ücretleri uygulanacaktır. Tüm karton 
kutuların, fiber sandıkların ve erişimli depo eşyalarının etiketlenmeleri ve 9 Mart Pazar günü 
saat 13.00 itibarıyla tüm salonlarda ve lotlarda teslim almaya hazır edilmeleri gerekir. Tüm 
koridorlar ürünlerden, merdivenlerden, geniş saklama kutularından ve son koridor temizliğini 
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ve koridor halısı kurulumunu engelleyebilecek tüm eşyalardan 9 Mart Pazartesi 17.00 
itibarıyla yüzde 100 temizlenmelidir. Lütfen kurulum planlamanızı buna göre yapınız.  

 
 Fuar İşçilerine yönelik Bağışlar  

Fuar Yönetimi ve Fuar yüklenicileri, sıkı bir "bahşiş vermeme" kuralını koymuş ve bir 
bahşişin eklenebileceği herhangi bir puantaj kartının kabulünü reddetmeyi kabul etmişlerdir. 
Fuar katılımcıları kurulum döneminde, Fuar sırasında ve söküm dönemlerinde bu kurala 
uymalıdırlar. Fuar katılımcılarının işçilere, ustalara veya ekipmanın taşınması veya serginin 
kurulumu veya kaldırılması ile bağlantılı herhangi bir kişiye bağış, bahşiş veya herhangi bir 
türde hediye vermeleri yasaktır. Bu kuralın herhangi bir ihlali, Fuar Yönetimine, Genel 
Hizmetler Yüklenicisine veya kat yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bir bağış isteğinde 
bulunan herhangi bir fuar katılımcısı bu türde bir isteği Fuar Yönetimine veya Genel 
Hizmetler Yüklenicisi nezdindeki bir yetkiliye derhal bildirmelidir. 

 

 Sergi Yüksekliği ve Asılı İşaret Düzenlemesi Özeti 
Bir fuar katılımcısının sözleşme yaptığı stand alanının türüne ve boyutuna bağlı olarak, 
alanın kullanımı, sergi özelliklerinin maksimum yüksekliği, asılı işaretlerin kullanımı ve 
bunların maksimum yükseklikleri ve ürün/makine aksaklıkları ve yüksek kısıtlamaları 
hakkında değişen kurallar bulunmaktadır. Sergi türüne göre ayrıntılı Sergi Yükseklikleri ve 
Asılı İşaret Düzenlemesi Özeti için tüm Kurallara ve Düzenlemelere bakın. 

 
Sendika Bilgisi 
Fuardaki sergi taşımasına ilişkin belirli hususlar için sendika işçilerinin zorunlu olmaları 
nedeniyle, CONEXPO-CON/AGG ve IFPE ve yetki alanlarında işçileri kullanacak olan bu 
sendikaların özeti verilmektedir.  
 

 Teamsters Union Local #631 çok sayıda yetki alanını elinde bulundurur:  
o Kurulum ve Söküm (K & S) – Local #631 Global Experience Specialist Inc. (GES) ile 

yapılan bir işgücü anlaşması yoluyla sergilerde kurulum ve söküm yetkisine sahiptir. 
(GES). Bu yetki, sergi katılımcısının tam zamanlı şirket personeli dışındaki kişiler 
tarafından yapıldığında, kurulumu, rötuş boyayı, sökümü ve tüm sergilerin onarımını 
kapsar. Bu iş, duvar kaplamalarını, zemin kaplamalarını, boru ve perdeyi, boyayı, 
işaretlerin ve dekoratif malzemelerin tavana asılmasını, sergi amaçları için kullanılan 
tüm işaretlerin yerleştirilmesini ve platformların kurulumunu içerecektir.  
 Fuar katılımcıları hangi K & S görevlerini yapabilirler? Tam zamanlı şirket 

personeli bir fuar katılımcısının sergisini kurmak için kullanılabilir. Tam 
zamanlı şirket personeli kullanıldığında, tıbbi kimlik kartı veya bir bordro 
koçanı gibi doğru şirket kimliğini taşımalıdırlar. Kurulum ve söküm gözetimi 
de fuar katılımcısı tarafından sağlanabilir. Bu kural, sendika dışı kurumdan 
veya şirketten kiralanan işçilerin kullanımını yasaklar. İki istisnaya işaret 
edilmektedir: 1) gözetim fuar katılımcısı tarafından sağlanacak ve 2) fuar 
katılımcısı bağımsız bir sergi kurulum yüklenicisi veya vitrin kurucusu 
atayabilir. 
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 Teamsters Local #631'in yetkisi fuar katılımcılarının vitrin ürünlerinin 

yerleşimini, ürünleri içeren kartonların açılışını, ürünlerin performansını, 
testini, bakımını veya onarımlarını kapsamaz.  

 
o Yük Taşıma 

Teamsters Union Local #631 Global Experience Specialist Inc. (GES) ile yapılan bir 
işgücü anlaşması yoluyla tüm kamyonların, treylerlerin ve ortak ve sözleşmeli 
taşıyıcıların yüklenmesi ve boşaltılmasının yanı sıra boş kutuların taşınması ve 
malzeme taşıma ekipmanının çalıştırılması için yetkiye sahiptir. Ayrıca, makinenin ve 
ekipmanın boşaltılması, sandıktan çıkarılması, kızaktan indirilmesi, eşit düzeye 
getirilmesi, boyanması ve montajı ile bu süreçlerin tersinin yapılması için de yetkiye 
sahiptir.  

GES ayrıca tüm malzemelerin ve boş sandıkların alınmasından ve taşınmasından 
sorumludur. Ticari fuara kesintisiz ve verimli biçimde giriş/çıkış taşımaları için 
yükleme bölmelerini yönetmek ve araçları planlamak onların sorumluluğudur. GES, 
taşımadığı herhangi bir materyalden sorumlu değildir.  

GES, fuar açılmadan önceki gün bir el arabası hizmeti sağlayacaktır. Tüm sepet 
eşyalarının taşıması GES tarafından yapılacaktır. Boşaltmaya uygun araçların türü, 
sergi yükünün miktarı ve el arabası hizmetinin maliyeti hakkında ek bilgi için, lütfen 
CIFPEservice@ges.com adresi veya (702) 515-5867 numarası üzerinden GES 
müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz. 

 Fuar katılımcıları hangi malzeme taşıma görevlerini yapabilirler? Bir fuar 
katılımcısı, kendilerine yardımcı olacak malzeme taşıma ekipmanını 
kullanmamaları kaydıyla, malzemeyi elle taşıyabilir. Fuar katılımcıları 
malzemeyi elle taşımayı seçtiklerinde, yükleme bölmesi/yük kapısı alanlarına 
erişimlerine izin verilmeyebilir. 
 
 

 Elektrik Sendikası  
Elektrikçiler elektrik işlerini, elektrikli işaret asmayı ve ışık azaltıcı cihazlar olmadan 
aydınlatma işlerini yaparlar. Elektrikçiler her zaman döner ve başlık dahil olmak üzere asılı 
elektrikli işaretlerini yerlerine asarlar. Video monitörler ve plazma ekranlar, canlı yayın 
gerekmedikçe elektrikçiler tarafından takılır. Elektrikçiler kaynaktan stand alanına gücü 
dağıtırlar. Elektrikçiler stand içinde gizli veya halı üstü/altı kablaj dahil olmak üzere toplamda 
bir (1) 20A/120VAC'ı aşan kombine vat değeri için güç ve bağlantı için çağrılmalıdır. 
Elektrikçiler tüm 208V ve 480V gücü dağıtır ve bağlarlar. Elektrikçiler Teamster tarafından 
monte edilen LVCC'de 300 lb veya daha üstü ağırlıktaki işaretleri kaldırırlar. Tek amacı 
elektrikli ekipmanın havai olarak dağıtımı olan zemin destekli, bağımsız kirişler elektrikçiler 
tarafından yerleştirilecek ve kaldırılacaktır. Motorlu kaldıraçla askıya alınan kirişler ve ışık 

mailto:CIFPEservice@ges.com


azaltıcılı ve programlanabilir olmayan ışıklar da elektrikçinin işidir. Elektrik hizmeti 
hakkındaki sorular için, lütfen CIFPEservice@ges.com adresi veya (702) 515-5867 
numarası üzerinden GES müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz. 
 

 Fuar katılımcıları elektrikle ilgili hangi görevleri yapabilirler? Fuar 
katılımcıları, toplam stand alanı başına dört (4) küçük klipsli ışığı asabilirler. 
 
 

 Sahne görevlileri  
Sahne görevlileri programlanabilir tiyatro aydınlatması, prodüksiyon, ilgili bağlantı ve sesli-
görsel işleri yaparlar. Canlı yayın yapılan video monitörler ve plazma ekranlar sahne 
görevlileri tarafından takılır. Işığı azaltıcı veya programlanabilir aydınlatma, stüdyo veya 
hareketli resim aydınlatması, ses sistemi projektörleri, video duvarını, özel efektler ekipmanı 
ve lazer aydınlatmayı içeren bacaklı veya bacaksız asılı kirişler Sahne görevlileri tarafından 
kurulacak ve kaldırılacaktır. Yukarıdaki ekipman listesi kirişte mevcut değilse, bu durumda 
yukarıda belirtilen şekilde Teamster veya Elektrikçiler tarafından yapılacaktır. Sahne 
görevlilerinin ekipmanıyla toplantı odası zemin destek kirişi Sahne görevlisinin 
sorumluluğundadır. 
Sorular için, lütfen CIFPEservice@ges.com adresi veya (702) 515-5867 numarası üzerinden 
GES müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz. 

 

Yan çubuk 

SENDİKA İŞGÜCÜ TANIMLARI 
 
ATIL SÜRE (ayrıca DURUŞ SÜRESİ veya BEKLEME SÜRESİ) – Bir işçinin kendisinin kontrolü 
dışındaki faktörler nedeniyle çalışamadığı süredir. 
 
DÖRT SAATLİK ÇAĞRI (ayrıca MİNİ denilir) – Sözleşmelerinde belirtilirse, sendika işgücü için 
minimum çalışma dönemi ödenmelidir.   
 
YETKİ – Sendika sözleşmesinde şart koşulan şekilde belirli görevleri yapma yetkisi. 
 
İŞGÜCÜ – Fuarlar için, hizmetleri yapan sözleşmeli işçilere atıfta bulunur. 
 
KILAVUZ – Aynı grup veya işteki işçilerden oluşan bir ekibi yönlendiren çalışan.   
 
FAZLA MESAİ (ayrıca OT denir) – Normal çalışma saatleri dışında veya ek olarak veya 
standart çalışma haftasının dışında, genellikle zaman çarpı bir buçuk veya iki kat olarak 
faturalandırılan bir çalışanın çalıştığı süre.  
 
NET SÜRE (ayrıca ST denir) – Yapılan bir iş için ödenen temel saatlik ücret. Fazla mesai 
ödemelerini, teşvikleri veya diğer ücret farklarını içermez. 
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GREV – i. Bir fuar sırasında sendika yürüyüşü. f. bir sergiyi sökmek.   

SENDİKA (ayrıca ORGANİZE İŞGÜCÜ) – Ortak koruma ve işverenle ücretler, saatler, çalışma 
koşulları ve istihdamı ile ilgili diğer konuları toplu olarak ele alma amacıyla oluşturulan bir işgücü 
organizasyonudur.   
 
SENDİKA TEMSİLCİSİ – İşverenle müzakerelerde işçileri temsil eden genellikle seçilmiş bir 
sendika yetkilisi. Ayrıca bir TEMSİLCİ veya İŞYERİ TEMSİLCİSİ denir. 
 
ÇALIŞMA KURALLARI – Sendika zanaatkârlarının çalışma düzenlerini veya koşullarını 
yöneten düzenlemeler.  Fuar katılımcılarının hangi işi yapabileceklerini, fazla mesainin ne 
zaman başladığını, temizlik süresini, sıklığı, molaların uzunluğunu ve öğle yemeklerini vb. içerir. 
 
ÇALIŞMA SÜRESİ – İşçiler fuar katılımcısına verilir vermez başlayan ücretli süre; fuar 
katılımcısı "yıkama süresi" gibi diğer ücretli aktiviteler için hükümler olmadıkça, bunları serbest 
bıraktığında durur.  
 
 
Daha fazla endüstri tanımı için, şu adresteki ticari sözlüklere bakın: 
http://www.exhibitoronline.com/glossary/index.asp ve 
https://insights.eventscouncil.org/Industry-glossary 
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