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Uluslararası fuar katılımcıları için, ABD'de fuara katılmanın en sinir bozucu alanlarından biri, 
Fuar için yükün nasıl taşındığını anlamaktır. Fuar sürecinin bu kısmını açıklamak için, fuar 
yükünün sevk edilmesi ve malzemenin taşınması arasındaki ayrım ve fuar sürecinin bu kısmı 
için fuara özel terminoloji ile başlayalım. Fuarın bu tanımları ve diğer ilgili terimleri öğrenmek 
için, en kafa karıştırıcı olanlar için aşağıda bir yan çubuk sağlanmaktadır. Yan çubukta ilave 
olarak tanımlanan terimlerin altı bu makalenin ana metni içinde çizilmiştir.  

Sevkiyat ve Malzeme Taşıma Arasındaki Fark 

Sevkiyat ve malzeme taşıma arasındaki fark esas olarak yüklenicinin kim olduğuna, yükünüzün 
fiziksel kontrolünün kimde olduğuna dayalıdır: nakliyeciniz veya Fuarın Genel Hizmetler 
Yüklenicisi, GES (ayrıca Global Experience Specialists de denir). Fuar yükünüzün ofisinizden, 
deponuzdan veya sergi yerinden (A Noktası) ayrılma zamanı itibarıyla ve Fuar teslimat alanına 
transit durumdayken (gerek Fuarın Ön Antreposuna veya doğrudan bir Tanzim Alanı yoluyla 
fuar alanına), bu harekete sevkiyat veya lojistik denir.  

Yükünüz fuar alanındaki Fuarın Ön Antreposuna veya Tanzim Alanına (B Noktası) vardığında, 
yük GES tarafından yönetilen saha malzeme taşıma sürecinin parçası haline gelir. (Not: 
Standınızın yerine bağlı olarak iki Tanzim Alanı bulunur. Kullanıyor olacağınız doğru adresten 
birinin nakliyecinize bildirilmesi gerekecektir.) Nakliyecinizi gelen yükünüzü nereye teslim 
edeceğinize dair talimat vermenize bağlı olarak, GES bunun gerek Ön Antrepodan standınıza 
olan hareketini yönetecek gerekse taşıyıcınızı hedef yeriniz için kontrol edildiği ve bir yükleme 
bölmesinin kullanılabilir hale gelmesini park etmiş olarak bekleyeceği Tanzim Alanına 
yönlendirecektir. Ardından GE bunu bölmeye boşaltacak; fuar yükünüzü standınıza teslim 
edecek; fuar sonrasına kadar geçici depolama için boş sandıklarınızı, kutularınızı ve karton 
kutularınızı götürecek ve ardından bunları yeniden paketleme, yükleme ve hedef taşımanıza 
dayalı olarak A noktasına seçtiğiniz giden taşıyıcı yoluyla geri teslim etmek için dönüş sevkiyatı 
için stand alanına geri getirecektir.  

Fuar katılımcıları, sevkiyat ve malzeme taşımaya dair bu iki farklı hizmet için ayrı ücretler 
öderler. A ve B noktaları ile B ve A noktaları arasında sevkiyatın her bir bölmesi için bir ücret 
öder. Gidiş-dönüş malzeme taşıması, paketli olmayan hizmetlere ilişkin potansiyel ek ücretlerle 
Fuar Katılımcısı Paket Planının parçasıdır. 
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Malzeme Taşıma Hizmetleri 

CONEXPO-CON/AGG ve IFPE Fuar Katılımcısı Paket Planının parçası olarak sağlanan belirli 
malzeme taşıma hizmetleri aşağıdakileri içerir:  
 Tanzim alan(lar)ından sergi standlarına makine ve sandıkların teslimatı ve Fuarın 

kapanışında aynı makinenin ve sandıkların teslim alınması. 
 Materyaller de dâhil olmak üzere, gelen sevkiyatlardaki tüm takoz ve blokajların 

çıkartılması. 
 Fuar için kullanılan konvansiyon merkezine veya diğer sergi alanlarına yönelik sergi 

malzemelerine ait gelen ve giden sevkiyatların taşınması. 
 Kendiliğinden çalışan ekipman için operatörler ve gereken durumlarda yer kaplaması. 
 Ekipmanın fuar katılımcısının standına teslim edilmesi nedeniyle sadece ilk kurulum için 

fuar katılımcısının makinesinin veya ürünlerinin yerini belirleme ve fuar katılımcısının ilk 
yerleşimde var olması kaydıyla. 

 Sergi sandığının çıkarılması, depolanması ve Fuarın kapanışında sergi standına geri 
getirilmesi. 
 

Fuar Katılımcısı Paket Planına dahil edilmeyen Hizmetler 

Fuar Katılımcısı Paket Planının parçası olark dahil EDİLMEYEN hizmetler için malzeme taşıma 
ücreti çizelgesi: 

 Ön Sevkiyatlar: 17,16$/CWT üzerinden 14.00 itibarıyla sürücünün giriş kaydı ile 5.000 
pounda kadar. 

 Fazla Mesai Sevkiyat Ek Ücreti: her bir yöne CWT için 11,85$ üzerinden hafta içi 
günler veya tüm günler Cumartesi, Pazar ve Tatiller, 14.00'dan sonra sürücü giriş 
kayıtları için. Ancak hedeflenen taşıma tarihi, malzemelerin bir hafta sonu veya tatil günü 
bir kamyonla teslimatını gerektirmesi halinde, Fuar Katılımcısı Paket Planı ücretleri 
uygulanacaktır.  

 Hedef Dışı sevkiyatlar (gelen veya giden) ek süreye, malzemeye ve ekipman 
ücretlerine tabi olabilir.  

 Sandıklanmamış/Gevşek Vitrin Malzemeleri işçileri için 20,95$/CWT üzerinden 
ücretlendirilecektir.  

 Onaylı bir ağırlık sertifikası olmadan alınan sevkiyatlar için 30,00$'lık bir ücret 
kesilecektir. 

 50 poundun altındaki küçük paketler bir alım veya teslimat ücreti ile ücretlendirilmez.  
 Küçük bir paket olarak nitelendirilmeyen Havayolu Taşıyıcısı yoluyla Alınan 

Sevkiyatlar özel taşıma ücretlerine tabi olabilir.  
 Demiryolu manevra hattında Demiryolu Sevkiyatını Boşaltma, Kamu Hizmet 

Komisyonu Tarife yönetmeliklerine dayalı olarak bir zaman ve malzeme esasıyla 
ücretlendirilir.  



 
Gelen Hedef Bilgisi 
 
Tanzim Alanı, gelen yükün işlenmesi için 05.00'da açılacaktır. Atanmış hedef tarihinizi ve 
saatinizi belirlemek için, lütfen Fuar Katılımcısı Hizmet Kılavuzunun sevkiyat bölümünde renk 
kodlu gelen hedef zemin planı üzerinde stand alanı numarasını bulun. Atanan taşıma tarihi ve 
saati için renk ile önemli açıklamayı eşleştirin. 
Hedef taşıma programı, Makine ve Vitrin Malzemeleri içindir, malzemeler doğru biçimde 
tanımlanmamışsa, bunlar Vitrin Malzemesi olarak sınıflandırılacaktır. Onaylı Ağırlık Sertifikaları, 
farklı ağırlıklara sahip vitrin malzemeleri, makine ve ekipman gerekli olacaktır. 
 
Bu program, taşıyıcınızın/kamyonunuzun fuar tesisine boşaltma yapmak için yerleştirileceği 
Tanzim Alanına giriş yaptığı günü not eder. Program, taşıyıcınızın/kamyonunuzun ne zaman 
boşaltılacağını belirtmez. Lütfen bunun saatler sürebilecek uzun bir süreç olduğunu dikkate alın, 
böylece aynı güne hiçbir işgücü planlanmamalıdır, çünkü teslimat fuarın boyutu ve teslim edilen 
yükün miktarı göz önüne alındığında daha uzun sürebilir. *Lütfen aynı gün boşaltmayı garanti 
etmek için 14.00 itibarıyla Tanzim Alanına giriş yapmalısınız. 
 

Giden Hedefler Bilgisi 

Tanzim Alanı, giden yükün işlenmesi için 04.00'da açılacaktır. Atanmış hedef tarihinizi 
belirlemek için, lütfen Fuar Katılımcısı Hizmet Kılavuzunun sevkiyat bölümünde renk kodlu giden 
hedef zemin planı üzerinde stand alanı numarasını bulun. Atanan çıkış taşıma tarihiniz için renk 
ile önemli açıklamayı eşleştirin. 

Hedef çıkış taşıma programı, tüm makine ve vitrin malzemeleri içindir ve 
taşıyıcınızın/kamyonunuzun fuar tesisinde yüklenmek üzere sıraya gireceği Tanzim Alanına 
giriş yaptığı günü belirtir. Program, taşıyıcınızın/kamyonunuzun ne zaman yükleneceğini 
belirtmez. Lütfen bunun saatler sürebilecek uzun bir süreç olduğunu dikkate alın. 

Lütfen tüm kaplardaki eski etiketleri çıkarın ve tüm giden malzemeleri doğru biçimde etiketleyin. 
Standınızdan birden fazla varış yerine yüklenmekte olan birden fazla sevkiyatınız varsa, her biri 
için ilgili yükü almak için giriş yapacak taşıyıcının adını belirten ayrı bir Giden Malzeme Taşıma 
Anlaşması gereklidir. Giden malzeme taşıma anlaşmasında listelenen taşıyıcının adı, şirketin 
yükünü teslim almak için giriş yapan taşıyıcının adı ile eşleşmediği takdirde, yük serbest 
bırakılmayacaktır. 

Fuar Katılımcısı Hizmet Kılavuzunu gözden geçirdikten sonra sevkiyat ve malzeme taşıma 
hakkında hâlâ sorularınız varsa, CIFPEservice@ges.comadresinden yardım hattına ulaşın veya 
702-263-1520 numaralı telefonu arayın.  
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Maliyet Tasarruflu Sevkiyat ve Malzeme Taşıma İpuçları 

Sevkiyat yöntemlerinizin ve zamanlamanızın malzeme taşımanın maliyetini etkileyebilmesi 
nedeniyle, sergileme maliyetlerinizi en aza indirmek için bu en iyi uygulamaları kullanın: 

 Hacim indirimlerini almak ve sevkiyat ve malzeme taşıma minimum ücretlerini 
yüklenmekten kaçınmak için sevkiyatlarınızı birleştirin. 

 Uluslararası sevkiyatınızı erkenden planlayın. Airways Freight son tarihleri ve 
prosedürleri bilen Fuarın resmi sevkiyat ortağıdır ve sevkiyatınıza ve uluslararası gümrük 
dokümantasyonuna yardımcı olabilir.  

 Serginiz ve ekipmanınız transit haldeyken mevcut bir kurumsal poliçe yoluyla 
sigortalanmamışsa, kapsam boşluklarını doldurmak için taşıyıcınız yoluyla nominal bir 
ücret üzerinden ek değerlemeyi satın almak için ilave seçeneklere sahipsiniz. 

 Halı, mobilya ve stand eşyaları gibi sergi eşyalarınızı sandıklayın, çünkü sandıklı 
malzemeler için malzeme taşıma ek ücret olmaksızın CONEXPO-CON/AGG & IFPE 
Paket Planınıza dahil edilmiştir. Sandıklanmamış sevkiyatları boşaltmak ve yüklemek, ek 
20,95$/CWT ücreti ile işleme alınacaktır.  

 

MALZEME TAŞIMA TANIMLARI 

ÖN ANTREPO – Genel Hizmetler Yüklenicisi, GES ön antrepo olarak bilinen saha dışı bir 
konumda yükü (parça başına maksimum ağırlık 5.000 pound'tur). Bu teslimat seçeneği fuar 
katılımcılarının fuar katılımcısının hedef taşıma zamanında ve öncesinde minimum 100 pound 
olmak üzere her bir yüzoniki libre (CWT) başına 17,16$ ücretlik bir maliyetle stand alanına 
teslimatı beklerken, ticari fuar eşyası sevkiyatlarını 2 Ocak ila 24 Şubat 2020 arasında 
depolamalarına izin verir.  

İRSALİYE (B/L) – Malların belirlenen bir ücret karşılığında belirlenen noktalar arasında 
taşınması için bir gönderici (fuar katılımcısı veya temsilcisi) ve bir ulaştırma şirketi (taşıyıcı) 
arasındaki bir sözleşmenin koşullarını belirleyen bir belgedir. 

ONAYLI AĞIRLIK SERTİFİKASI – Bu belge resmi kurum tarafından onaylanan veya kontrol 
edilmiş tartım tarihini, sevkiyatın net ağırlığını ve tartılmakta olan birime ait araç kimliğini belirten 
bir kantardan alınan basılı bir ağırlık belgesidir. Onaylı Ağırlık Sertifikaları, farklı ağırlıklara sahip 
vitrin malzemeleri, makine ve ekipman gerekli olacaktır. Uygun biçimde tanımlanmayan 
herhangi bir malzeme, Vitrin Malzemesi olarak sınıflandırılacaktır.Ticari fuar malzeme taşıma 
ücretlerinin belirlenmesi amacıyla, bu sertifikadaki net ağırlık, fuar katılımcıları malzeme taşıma 
ücretlerinin dayandırıldığı ağırlıktır.   

CWT – Yüzonikilibrelik ağırlık veya 100 pound. “C” Latin sözcüğü centum veya yüz sayısının 
kısaltmasıdır ve “WT” İngilizce ağırlık teriminin kısaltmasıdır. Bir ticari fuara sevk edilen yük, 
CWT biriminden ölçülür. Diğer deyişle, fiili ağırlık bir üst yüz pounda yuvarlanır (örneğin, 130 
pound 2 CWT'ye eşit olacaktır ve 4.480 pound 45 CWT'ye eşit olacaktır).  

DRAYAGE – (Yük arabası ile taşıma) Yükü kısa mesafelerde iki taşıma yöntemi arasında 
aktarmayı açıklamak için nakliye ve lojistik endüstrilerinden kullanılan eski bir terimdir. Orijinal 
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olarak bir dray, yükü kısa mesafelerde taşımak için kullanılan kenarları olmayan atla çekilen 
alçak tabanlı bir arabadır. "Drayage" fuar endüstrisinde sıklıkla "Malzeme Taşıma" terimi ile eş 
anlamlı biçimde kullanılır.  

BOŞ ETİKETLER – Genel Hizmet Yüklenicisi (GES) tarafından Hizmet Merkezinde bir yük 
kabının boş ve fuar sırasında depolamaya götürülmeye ve fuar kapandıktan sonra yeniden 
paketleme için fuar katılımcısının standına geri getirilmeye hazır olduğunu belirtmek üzere 
dağıtılan yapıştırılabilir bir etikettir. Bu etiketler, fuardan sonra doğru yük geri taşımasını 
kolaylaştırmak için fuar zemini alanına göre renk kodludur ve fuar katılımcıları için adlarını ve 
stand numaralarını yazabilecekleri bir alan bulunur.  

FUAR KATILIMCISI PAKET PLANI – Malzeme taşıma, günlük stand temizliği ve ek katma 
değerli hizmetleri içerir.  Daha fazla bilgi için, bkz. Fuar Katılımcısı Paket Planı.  

GENEL HİZMET YÜKLENİCİSİ (GSC) – GSC ticari fuarı kurmak için Fuar Yönetimi (AEM) 
tarafından tutulan yüklenicidir. Özel sorumlulukları arasında malzeme taşıma (drayage); fuar 
salonun stand alanlarını işaretleme; dekorasyon (boru ve perde); yönlendirme ve koridor 
işaretlerinin oluşturulması ve yerleştirilmesi; fuar zemin halılarının serilmesi ve kayıt alanının, 
erişilebilir depolamanın oluşturulması ve temizlik yer alır. Resmi sorumlulukları arasında 
mefruşatın, stand aksesuarlarının ve kiralık vitrinlerin/sergilerin kiralanması ve fuar sendika 
işgücünü fuar katılımcılarına sağlama yer alır. CONEXPO-CON/AGG ve IFPE için atanan GSC, 
GES'tir ve ayrıca Global Experience Specialists olarak bilinir.   

TANZİM ALANLARI – Gelen yükü taşıyan kamyonların giriş yaptıkları, irsaliyelerini ve onaylı 
ağırlık belgelerini verdikleri ve açık yükleme alanında boşaltmayı bekledikleri ticari fuar alanının 
yakınında, Genel Hizmetler Yüklenicisi GES tarafından yönetilen alanlar. Fuar kapanışında, 
kamyonlar giden yükün yüklenmesi amacıyla yükleme bölmelerine çağrılmayı beklemek için 
tanzim alanlarına girerler. 

MALZEME TAŞIMA (ayrıca DRAYAGE da denir) –  Sevkiyatınızın boşaltılması, stand alanınıza 
taşınması, boş sandıklarınızın ve karton kutularınızın depolanması ve geri getirilmesi ve fuar 
kapanışında sevkiyatınızın yeniden yüklenmesi. Lütfen ilişkili maliyetler için CONEXPO-
CON/AGG & IFPE Fuar Katılımcı Paket Planını gözden geçirin. Fuar alanında beklenmedik 
maliyetlerden kaçının ve bu hizmetin ön siparişini verin.  

SEVKİYAT (ayrıca LOJİSTİK de denir) –  Menşe yerden Fuar alanına sergi yükünün alımı, 
taşınması ve teslimatı ve Fuardan sonra dönüş sevkiyatı için Malzeme Taşıma ücretlerine dahil 
edilmeyen ayrı bir hizmet ve maliyettir. 

STAND (ayrıca VİTRİN, SATIŞ PAVYONU veya SERGİ de denir) – Bir fuar katılımcısının 
eşyalarından, ürünlerinden, ekipmanından ve personelinden oluşan varlıklarını sergilediği 
konum ve eşyalardır.  

HEDEF TAŞIMA (TARİHİ/SAATİ) – Fuar katılımcılarına fuar alanına yüklerinin teslimatı için 
atanmış belirli tarih/saatlerdir. Renk kodlu zemin planı Hedef Taşıma (Tarihi/Saati) sırasında 
sağlanır. Belirlenen tarih ve saatten önce veya sonra varan yüklere, belirlenen hedefi 
kaçırmaları nedeniyle bir ceza kesilir. 
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HEDEF ÇIKIŞ TAŞIMASI (TARİHİ/SAATİ) – Fuar katılımcılarına fuar alanına yüklerinin geri 
yüklenmesi için atanmış belirli tarih/saatlerdir. Renk kodlu zemin planı Hedef Çıkış Taşıması 
(Tarihi/Saati) sırasında sağlanır. Standlar sökülmeli, paketlenmeli ve etiketlenmeli, çıkış 
irsaliyesi GES Hizmet Masasına verilmeli ve giden taşıyıcı hedeflenen zamanı kaçırma 
nedeniyle bir cezanın kesilmesini önlemek için belirlenen tarihten önce veya sonra Tanzim 
Alanına girmelidir. 

GİDEN MALZEME TAŞIMA ANLAŞMASI – Genel Hizmetler Yüklenicisi GES tarafından fuar 
katılımcısı tarafından tamamlanmak ve gönderilmek üzere sağlanan, fuar katılımcısı ve GES 
arasında fuar katılımcısının giden yükünü stand alanı ve belirlenen sevkiyat taşıyıcı aracı 
arasında taşımaya yönelik koşulları belirleyen formdur.  
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