
Yukarıda listelenen sorulara ek olarak, lütfen fuar için Kuralları ve Yönetmelikleri dikkate alın.  Bunlar 

olabilecek sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olmak için fuara gelmeden önce tam olarak okunmalıdır.  

CONEXPO-CON/AGG Fuar Katılımcı Kuralları ve Yönetmelikleri 

IFPE Fuar Katılımcı Kuralları ve Yönetmelikleri 

Genel Bilgiler 

1. Neler dahil?  

 Hedef tarihlerde kamyonlardan alınan tüm sandıklı sevkiyatların boşaltılması ve yeniden 
yüklenmesi. 

 Makine ve sandıkların tanzim alan(lar)ından sergileme alan(lar)ına teslimatı ve Fuarın 
kapanışında aynı makine ve sandıkların alınması.  

 Materyaller de dâhil olmak üzere, gelen sevkiyatlardaki tüm takoz ve blokajların çıkartılması. 

 Fuar malzemelerinin LVCC, Festival Alanı veya Fuar için kullanılan diğer sergileme alanlarına 
getirilme ve götürülme işlemlerinin yerine getirilmesi.  

 Kendiliğinden çalışan ekipman için operatörler ve gereken durumlarda döşeme sağlanması. 

  Sadece ilk kurulum için katılımcının makine ve ürünlerin sergileme noktasında yerleşiminin 
sağlanması (ilk yerleştirme esnasında katılımcının temsilcisinin mevcut olması gerekmektedir) 

 Fuar sandığının çıkarılması, depolanması ve Fuarın kapanışında sandıkların geri getirilmesi. 

 Çöp konteynerleri ve işçilik dâhil olmak üzere söküm döneminde çöpün çıkarılması.  

 Her gün fuar açılmadan önce halı / zemin temizliği / silinmesi ve çöp sepetlerinin boşaltılması.   

 Standart/sıralı sergiler 8 fit yüksekliğinde perde arka plan ve 3 fit yüksekliğinde perde 
bölmeler ile teçhiz edilecektir.   

 Etkinlik Bit Yükseltmeleri - tüm sergi sahipleri için potansiyel müşteri elde etme ile sergi 
alanları içinde / etrafında bekleme süresi gibi katılımcı faaliyetine dayalı davranışsal veriyi 
içerir.  

 Katılımcı Pazarlama Kiti - 2.000 müşteriye postalama ile doğrudan posta kartlarını, 
özelleştirilebilir e-posta kampanyalarını, web başlıklarını, mektupları ve sosyal medya 
grafiklerini ve yeni ürün / teknoloji web sayfasını içerir.  

 
PAKET PLAN AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMEZ: 

 Sergileme yerlerinin ve/veya makinelerin kurulması için işgücü. 

 Sergi konumuna teslim edilmesi gereken sevk edilmiş sandıklanmamış veya paketlenmemiş 
eşyalar için işgücü. 

 Sergi sandıklarının ve/veya makinelerin sandıktan ve ambalajlarından çıkarılması için işgücü. 

 İlk kurulum dışında, sergi sahipleri alan(lar)ında makinelerin ve ekipmanın yerlerinin 
belirlenmesi. 

 Tüm giden demiryolu gönderileri için takozlama, bloklama, kayışlama. 

 Sergi sahiplerinin ekipman ve sergi yerlerinin özel temizliği ve veya taşıyıcı hizmeti, toz alma, 
parlatma ve genel görünüm hizmetleri. 

 Mobilya, zemin döşemeleri ve zemin döşemelerinin yerleştirilmesi. 

 Perde / örtü ve kiralık sergi vitrini. 

 Fuar günleri döneminde yükleme, boşaltma veya gözetim (10-14 Mart). 
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2. Bir fuar pavyonunun parçasıyım, stantıma neler dâhildir? 
Bir pavyonun parçasıysanız, daha fazla bilgi elde etmek için stant organizatörünüz ile iletişime 
geçmeniz gerekecektir.  
 

3. Ödemeler, faturalar ile ilgili sorular veya alanım hakkındaki genel sorular için kiminle iletişime 
geçebilirim? 
Bizimle customerservice@conexpoconagg.com adresi üzerinden veya +1 414-274-0644 numaralı 
telefonu Pazartesi – Cuma günleri, 8.00 – 16.00 Chicago Saati (Merkez Standart Saati, CST) 
arasında arayarak iletişime geçebilirsiniz 

 
4. Fuarda bir toplantı odası rezervasyonu yapabilir miyim?? 

İlgili taraflar Toplantı Alanı İsteği formunu doldurmalı ve fuarlar Toplantı Alanı Kılavuz İlkelerini 
karşılamalıdır. Ek sorularınız varsa; Rebecca Kettlewell, Etkinlik Hizmetleri Yöneticisi ile +1 414-
298-4136 numaralı telefonu arayarak görüşebilir veya rkettlewell@aem.org adresi üzerinden 
iletişime geçebilirsiniz. 

 
5. Fuarda herhangi bir çeviri hizmeti olacak mı? 

Çevirmenler Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Oda N250'de yardım için hazır olacaklardır. Tipik 
olarak aşağıdaki dillerde çevirmenler mevcuttur: İspanyolca, Çince Mandarin, Portekizce, 
Almanca, Japonca, Korece, Fransızca ve İtalyanca. Çevirmenler için günlük 2 saatlik bir zaman 
sınırı vardır. 

 
6. Fuar için bir vize mektubu davetini nasıl alabilirim? 

Kayıt sürecinden geçerken, size gönderilmek üzere "vize mektubuna ihtiyacım var" ögesine 

tıklayabilir veya 50 $ karşılığında basılı bir mektup alabilirsiniz.  Daha fazla bilgiye buradan 

ulaşılabilir.  

 
 

Sergi Alanım 

 

1. Sigorta yaptırmam zorunlu mu? Zorunluysa, ne yaptırmalıyım? 

Evet, Katılımcılar Fuar Yönetimine işçi tazminatı ve işveren sorumluluğu, kapsamlı genel 

sorumluluk ve araç yükümlülüğü sigortası için bir Sigorta Belgesini temin etmelidir. Poliçe en az 

aşağıdaki sınırları sağlamalıdır: 

 

A) İşçi tazminatı ve işveren yükümlülük sigortası en az 500.000 ABD doları sınırında olmalı ve 

ABD Nevada eyaleti (fuar konumu) tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamalıdır. 

B) Kapsamlı genel sorumluluk sigortası, en az 1 milyon / 2 milyon ABD doları tutarında kapsam 

sağlamalıdır. 

C) Otomobil yükümlülüğü tüm sahibi olunan, sahibi olunmayan ve kiralanmış araçlar için bedeni 

yaralanma için 500.000 ABD doları ve 500.000 ABD doları mülk zararı yükümlülüğünü 

içermelidir. 

 

mailto:customerservice@conexpoconagg.com
http://www.cvent.com/events/conexpo-con-agg-ifpe-2020-meeting-function-space-requests/event-summary-718d30dd390649c9b4835516a2690071.aspx
https://www.conexpoconagg.com/CONEXPO_CON_AGG/media/CECA-Docs/Misc/Function-Space-Guidelines.pdf
mailto:rkettlewell@aem.org
https://ordering.ges.com/011671633/VisaInformation


Katılımcı ve/veya katılımcının atadığı yüklenici, sertifika sahibini Association of Equipment 

Manufacturers (Ekipman Üreticileri Derneği) (6737 W. Washington Street, Suite 2400, 

Milwaukee, WI 53124) olarak belirtmelidir. Ek sigortalılar aşağıdakileri okumalıdır: Ekipman 

Üreticileri Derneği, Las Vegas Konvansiyon Merkezi, MGM Festival Alanı, Ulusal Hazır Çimento 

Derneği, Ulusal Kaya, Kum ve Çakıl Derneği ve GES.  

 

Sigorta Sertifikası Rainprotection Insurance'a e-posta ile gönderilebilir: 

EPOSTA: sales@rainprotection.net 

 

2. BİR EAC (Katılımcı Tarafından Atanan Yüklenici) Nedir?  

Katılımcı Tarafından Atanan Yüklenici (EAC), bir katılımcının fuar sırasında veya sonrasında 

sergileme salonu içinde çalıştırmak istediği atanmış resmi yükleniciler dışındaki herhangi bir 

şirkettir. Bir EAC, Kurulum ve Sökme Kartı için kaydolmalı ve GES yoluyla kaydedilmelidir.  

Bununla ilgili bilgi Katılımcı Hizmet Kılavuzu içinde görülebilir.  

 

3. Geçici bir sergileme yapısı kurmayı planlıyoruz, buna izin verilir mi? 

Evet, geçici yapılara izin verilir, ancak yeni bir kod uygulamaya konulmuştur ve kesinlikle 

uygulanacağı için mutlaka uyulmalıdır.   Yeni tüzük aşağıdaki koşullardan herhangi birine sahip 

sergileme yapılarını etkiler: 

 Kullanıcıların yükseltilmiş bir katın altında olabilecekleri tek kattan daha yüksek (herhangi 
birçok katlı yapı) 

 Toplamda 1.000 kişiyi aşan bir kullanıcı yüküne sahip 
 7.500 fit kareyi aşan tek katlı yapılar 
 Mevcut bir binadan veya yapıdan yapısal destek alan ve bağlı olan geçici yapılar 

 
Yapınız bu kategorilerden birine giriyorsa, burada bulunan Geçici Yapı bilgisini okumalı ve sahada 
meydana gelebilecek herhangi bir sorunundan kaçınmak için CCBD Geçici Yapı İzni için 
başvurmalısınız.  
 

4. Bir Stant İçi Etkinliği nasıl talep ederim? 

Gerek fuar öncesi, gerek fuar sırasında veya fuar saatleri sonrasında, fuar günlerinde toplantı 

yapmak isteyen sergi sahiplerinin bir Stant İçi Etkinlik Talep Formunu göndermeleri zorunludur. 

Talebiniz gönderilip gözden geçirildiğinde, bizden stant içi etkinliğinizin onayına veya reddine 

dair bir teyit e-postası alacaksınız.  

 

5. Katılımcılara ikram etmek için kendi gıda ve içeceklerimi getirebilir miyim? 

Hayır, Centerplace LVCC'de tüm gıda ve içeceklere (şişe su dâhil) yönelik münhasır haklara 

sahiptir ve MGM Resorts International Las Vegas Festival Alanında tüm gıda ve içeceklere (şişe 

su dâhil) yönelik münhasır haklara sahiptir.  Gıda ve içecek Katılımcı Hizmet Kılavuzu yoluyla 

sipariş edilebilir.  
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Lojistik 

1. Sergi stantı teslimatı ve malzeme taşıma için seçeneklerim neler? 

Gelişmiş depo teslimatı popüler bir seçenektir. Eşyalarınız 60 gün öncesinden sevk edilir ve 

taşıma gününe kadar tesisin deposunda saklanabilir. Bu, eşyaların zamanında gelmeme riskini 

ortadan kaldırır ancak depolama ve malzeme taşıma için ücretleme geçerlidir.  

 

Gelişmiş depo teslimatı için yeterli zamanınız yoksa eşyalarınızın kurulum gününde stantınıza 

veya serginize teslim edileceği fuara doğrudan sevk edebilirsiniz.  Hedef taşıma tarihini bilin ve 

sevkiyatınızın bu günde tanzim alanına vardığından emin olun, aksi halde ek ücretler ödemek 

zorunda kalabilirsiniz.  Hedef tarihler burada görülebilir.  

 

2. Sevkiyat ve malzeme taşıma aynı şey mi? 

Hayır. Sevkiyat ve malzeme taşıma aynı şey değil. Sevkiyat, eşyalarınızın bulunduğunuz 

konumdan konvansiyon merkezine veya GES Gelişmiş Deposuna nakliye işlemidir. 

Malzemelerinizin sevk edilmesi için bir ulaşım şirketinin kiralanmasından sorumlusunuz.   

 

Malzeme Taşıma, konvansiyon merkezinde veya gelişmiş depoda sevkiyatınızı alma ve bunu 

stant alanınıza getirme eylemidir.  Bu hizmete ayrıca "Yük Nakliyesi" de denir.  GES, CONEXPO-

CON/AGG & IFPE 2020 resmi yüklenicisidir ve malzeme taşımanızı kolaylaştıracaktır. SADECE 

gelişmiş depoda alınan sevkiyatlara ilişkin yük nakliye hizmetleri ile ilişkili bir maliyet bulunur.  

Bu hizmet için GES'ten bir yük nakliye faturası alacaksınız. Yük nakliye maliyetleri burada 

görülebilir.  

 

3. CONEXPO-CON/AGG & IFPE fuarı ile ilgili işgücü hakkında başka neler bilmeliyim? 

Sergi sahipleri Genel Hizmet Sağlayıcı GES'ten elektrik, işgücü, teçhizat ve diğer hizmetleri satın 

almalıdır. CONEXPO-CON/AGG & IFPE'de bir katılımcının kendi başına ne türde işi ve ne kadar işi 

yapmasına izin verildiğine dair sıkı sınırlar koyulmuş olan sendika işçilerini kullanılmalıdır.  

Örneğin, bir stant kurucusunu işe alırsanız, işgücü, sendika işçilerini veya GES sendika işçilerini 

kullanan onaylı bir Katılımcı Tarafından Atanmış Yükleniciden gelmelidir.  

 

Sendika işgücü maliyetlerinin akşamları, tatillerde ve hafta sonları çok hızlı biçimde arttığını 

dikkate alın, bu nedenle bunu en aza indirmek için, kurulumunuzu planlamanız önemlidir.  

 

4. ABD gümrükleri hakkında belirli sorularım var. Kiminle görüşebilirim? 

CONEXPO@airwaysfreight.com veya +1 479-442-6301 numaralı telefondan resmi sağlayıcınız 
Airways Freight ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca daha fazla bilgiyi burada görebilirsiniz. 

 

5. Neden kendi kamyonumu / treylerimi / panel vanımı kendim boşaltamıyorum? 

Sendika yetkileri, tüm malzeme taşıma ekipmanı operasyonlarından, tüm boşaltma ve yeniden 

yükleme ve boş konteynerlerin taşınması işlerinden sorumludur.  GES kesintisiz bir içe ve dışa 

taşımayı sağlamak için tüm yükleme bölmelerini, tanzim alanlarını ve tüm araçların 
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planlanmasını yönetir.  Bu nedenle, GES ayrıca tüm sergi malzemelerinin ve boş sandıklarının 

alınmasından ve taşınmasından sorumludur. 

 

Stantınızın Tanıtımı 
 

1. Çevrim içi dizin için şirket bilgilerimi nasıl düzenleyebilirim? 

Ürün kategorileri ve şirket bilgisi dâhil olmak üzere ücretsiz şirket listenizi Katılımcı Panonuz 

yoluyla güncelleyin. Herhangi bir sorunuz varsa, customerservice@conexpoconagg.com veya +1 

414-274-0644 numaralı telefonu arayarak bizimle iletişime geçin.  

 

2. CONEXPO-CON/AGG & IFPE'deki stantımı katılımcılar nasıl bulabilir? 

Bunun bir yolu, Sergi Sahibi Panosunda şirket açıklamanızı ve ürün kategorilerinizi katılımcıların 

stantınızı ziyaret etmek için plan yapabilmelerini sağlayacak şekilde güncellediğinizden emin 

olmaktır.  

 

3. Fuardan önce stantımı nasıl tanıtabilirim? 
Resmi CONEXPO-CON/AGG & IFPE pazarlama kiti canlıdır ve “Serginizi Tanıtmak” sekmesi altında  

Katılımcı Panosu yoluyla erişilebilir ve kullanılabilir. ÜCRETSİZ pazarlama kitine dâhil olan 

malzemeler şunlardır: 

 2.000 müşteriye kadar 10 Ocak 2020'ye kadar geçerli doğrudan posta kartları 
 Özelleştirilebilir e-posta kampanyaları 
 Özelleştirilebilir sosyal medya grafikleri 

 

2020 için yeni bir özellik olarak CONEXPO-CON/AGG sergi sahipleri aşağıdaki 14 ülkede bulunan 

müşterilerine en fazla 500 kartpostalı gönderebilirler: Arjantin, Avustralya, Kanada, Çin, 

Kolombiya, Almanya, Hindistan, İtalya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Türkiye ve/veya Birleşik 

Krallık.   

 
4. Stantımda ekipmanı /ürünlerimi satıyorum; satmak için izne / lisansa ihtiyacım var mı?  

Bir katılımcı fuar nedeniyle ekipmanı için sipariş alabilir veya satış yapabilir ve geçerli yerel, 

eyalet ve federal vergileri tahsil etmekle veya ödemekle ve ticari ürün satmak için gereken 

herhangi bir zorunlu lisansı elde etmekle sorumludur.  

 

Fiyat listeleyen hiçbir "SATILDI" işaretinin, "SATILIK" işaretinin veya işaretlerinin ürünler üzerinde 

teşhir edilmesine izin verilmez. Kalıcı olarak yapıştırılmış müşteri adları ürünlere eklenebilir 

ancak uygun ürünlerle sınırlıdır ve herhangi bir işaret veya basılı belge dâhil edilemez. 
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Giriş Kartları ve Seyahat 
 

1. Stant personelimi, müşterilerimi ve bayilerimi nasıl kaydettirebilirim? 
Sergi personeli, müşteriler ve bayiler için kayıt, Katılımcı Panosu yoluyla yapılabilir. Daha fazla 
bilgi edinmek için lütfen Kayıt sayfamızı ziyaret edin veya "Müşteri Bayisi Daveti" başlıklı eğitim 
amaçlı webinarımızı izleyin.   

 
2. Fuar sırasında stantımda ÇALIŞMAYACAK kurulum / söküm ekibi için sergi salonuma nasıl 

erişirim?  
Bu bireyler için fuar alanına erişmeleri için kayıt zorunludur ve Katılımcı Panonuzda kayıt portalı 
yoluyla yapılabilir. Sadece "Yalnızca Kurulum ve Söküm Kartı - 0,00 $" ifadesi yer alan onay 
kutusuna tıklayın ve varışlarında giriş kartlarını sahada almalarını sağlayın.  
 

3. Fuar sırasında stantımda da çalışacak kurulum/söküm ekibi için sergi salonuma nasıl erişirim? 

Bu bireyler için fuar alanına erişmeleri için kayıt zorunludur ve Katılımcı Panonuzda kayıt 
portalı yoluyla yapılabilir. Sadece “Fuar Günleri için Katılımcı Kartını” belirten onay kutusuna 
tıklayın ve Katılımcı Kartına ek olarak bir Kurulum ve Sökme Kartını Eklemek" için kutuyu 
işaretleyin.  

       
4. Kartlar hakkında daha fazla bilgi edinmeme yardımcı kaynaklar var mı?  

Evet, size yardımcı olmak için aşağıdaki kaynaklara sahibiz.  
o Kurulum ve Söküm Webinarı 
o Kurulum ve Söküm Giriş Kartı Bilgisi 2020 
o Giriş Kartı Alım Konumları ve Saatleri 

 
5. Otel rezervasyonumu nasıl yaparım? 

Genel sergi sahibi konaklaması şu anda Katılımcı Panosu yoluyla kullanıma açıktır. Rezervasyon 
politikalarını ve önemli son tarihleri okuduğunuzdan emin olun.   
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