DÖGA 2011
Bestellformular für Aussteller (Müracaat Formu)
Bitte faxen an: +49 (0) 30/88 68 30 54 oder E-Mail an: info@atdid.de

Veranstaltungsdatum (Fuar Tarihi):

24. + 25. September(Eylül) 2011

Aussteller:(Firma) ………………………………………………………………………………….
Ansprechpartner: (Firma yetkilisi)………………………………………………………………..
Anschrift: (Adres)…………………………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………………………………………………………………….
Fax: …………………………………………………………………………………………
E-Mail: ………………………………………………………………………………………

SYSTEMWÄNDE (siehe Beiblatt „Standvariationen“) (inkl. Teppich u. Strom)
Starkstrom muss gesondert gebucht werden. Preis nach Absprache!






Typ 1 Eckstand
Typ 3 Reihenstand
Typ 4 Eckstand
Typ 6 Reihenstand
Typ 7 Fläche

4,00 m x 3,00 m
4,00 m x 3,00 m
6,00 m x 3,00 m
6,00 m x 3,00 m
4,00 m x 3,00 m

1.200,00 €
1.200,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.000,00 € (freie Fläche, ohne Wände)

Standnummer/n: ____________________________________  Bitte angeben!
Zusatzausstattung (siehe Beiblatt „Abbildungen“)








Besprechungstisch (80x80x72)
Objektstuhl | chr/anthr
Schalenpolsterstuhl anthr
Stehtisch klappbar weiß/D= 70cm
Barhocker Z chr/schwarz
Counter
Prospektständer DIN A4

Stk. á 19,00 €
Stk. á 9,50 €
Stk. á 7,50 €
Stk. á 19,00 €
Stk. á 12,50 €
Stk. á 79,00 €
Stk. á 89,00 €

Sonstige Absprache:
______________________________________________________________________________
Alle Preisangaben gelten für eine Mietdauer bis zu 2 Veranstaltungstagen
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Datum: _______________

Unterschrift: _______________________________
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Beiblatt: Standvarianten(Stand tipleri)

4 x 3 Meter Reihenstand Typ 3
4 X 3 Metre: ara stand Tip 3

6 x 3 Meter Reihenstand Typ 6
6 x 3 Metre: ara stand Tip 6

4 x 3 Meter Eckstand Typ 1
4 X 3 Metre:Köse stand Tip1

6 x 3 Meter Eckstand Typ 4
6 x 3 Metre: Köse stand Tip 4
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Beiblatt: Abbildungen

Besprechungstisch (80x80x72)
Masa (80x80x72)

Objektstuhl | chr/anthr
sandalye - basit

Schalenpolsterstuhl anthr
Sandalye – gösterişli

Stehtisch klappbar weiß/D= 70cm
katlanabilir ayaklı Masa (R:70cm)

Barhocker Z chr/schwarz
Barsandalyesi-siyah

Counter
Tezgah masası

Prospektständer DIN A4
Ayaklı Brosür Standı(A4 için)
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Standflächen (nummeriert): Numaralarıyla Standlar
3x6 Flächen mit Wände

3x4 Flächen mit Wände

3x4 Flächen ohne Wände

3x6 Duvarlı Standlar

3x4 Duvalı Standlar

3x4 Duvarsız Standlar

Erdgeschoss(Altkat)

Obergeschoss(Üstkat)
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Ausstellungsbedingungen (Fuar şartnamesi )
§1

Fuarı düzenleyen: ATDID e.V., c/o TDU / Kurfürstendamm 175 / 10707 Berlin(
aşağıda ATDID olarak isimlendirilecek)

§2

Fuar yeri: Postbahnhof, Straße der Pariser Kommune 4, 10243 Berlin ( bak. Müracat
Formuna)

§3

Stand tahsisi ve ataması ATDID tarafından yapılır. Fuar alanında Stand sahibi
olabilmek için ya Faturanın ödenmesi yada ATDID tarafından yazılan kabul yazısı
geçerlidir. Sadece müracat etmek yeterli değildir.

§4

Fuara katılacak firmaların kararını ATDID verir. Fuara katılma yetkisi diğer ön
koşullar varsa geri alınır. Uygulamanın otomatik olarak işlemesi açısından kayıt altına
alınan bilgiler üçüncü şahsa verilebilir. Sadece müracaat formunda bilgisi verilen
ürünler teşhir edilebilir.

§5

ATDID açıklama yapmadan müracatı reddetme hakkına sahiptir. Aynı dalda faaliyet
gösteren firmaların desteklenmesi ve dışlanması söz konusu değildir.

§6

Fuara katılan firmalar, fuar süresince sadece müracat formunda bildirmiş olduğu
ürünleri konuya hakim elemanlarla ve belirtilen açılış ve kapanış saatleri içerisinde
sergilemek zorundadır. ATDID Fuar esnasında müracat formunda olmayan ürünleri
standdan alma hakkına sahiptir.

§7

Stand temizliği katılan firmalara aittir ve kapanış saatinden yarım saat içerisinde son
bulması gerekir. Dış bölümlerin (Girşs, koridorlar vs.) temizliği ATDID tarafından
yaptırılacaktır.

§8

Fuara katılan firmalara standları müracat formundaki isteklerine göre hazır bir şekilde
teslim edilecek. Eksiklerin standın kuruluş esnasında hemen haber verilmesi gerekir.
Hemen bildirilmeyen eksikliklerden ATDID sorumlu değildir.

§9

Standların kuruluşu 23.09.2011 saat 11:00 le 23:00 arası ve Fuar günü 24.09.2011
Cumartesi günü saat 07:00 ile 09:00 arası mümkündür. Ekstra doğacak isteklerin
karşılanması mümkün değildir. Stand kurumunda kullanılan malzemelerin hepsi ateşe
dayanıklı olması şarttır.

§10

Stand sökme işlemi en erken 25.09.2011da saat 18:30 da başlayabilir ve en geç
26.09.2011 saat 19:00 a kadar bitmesi gerekir. Standların erken sökülmesi kesinlikle
yasaktır, yapılması halinde en az kira bedelinin %50 sinden fazla miktarda para
cezasına tabi tutulur. Zamanında sökme işlemi yapmayan firmalar sökme ve sökülen
malzemelerin depolama parasını ödemek zorundadır. Zarar veya hırsızlık durumunda
ATDID veya ATDID tarafından yetkilendirilen kişilerin hiç bir sorumluluğu yoktur.

§11

Fuarda yer alacak firmalar, fuara katılmaltan vazgeçme durumunda, fuar tarihinden
iki Hafta önce stand bedelinin %50 sini ödeyerek yada iki hafta içindeki süre
zarfındada tam kira bedelini ödemek zorundadır. Eğer ATDID kiralanan stand yerini
başka şekilde kullanma imkanı olmazsa, Fuara gününde katılamayanlar katılımcılar
tam kira bedelini ödemek zorundadır. Stand sahibinin zarar gördüğü hakkı saklıdır. Bu
durumda ATDID yasalar gereği fatura bedelini belirler. Stand sahibi firmalar
Standlarını kuralına uygun dekore etmek zorundadırlar. Aksi takdirde ATDID standı
dekore ettirip faturasınıda Stand sahibinden alma hakkı vardır. Stand sahibi firmalar
başka kişileri dekor yaptırması için yetki verebilir, ancak bu kişi yada kurumlar ATDID
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tarafından açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. Sözleşmenin iptali yazılı yapılmak
zorundadır.
§12

Yerine getirilmeyen veya bu yüzden doğan zararı tahsil etmek için fuar alanına
getirilen araç ve gereçlere ATDID ın fuar sahibi olarak el koyma yetkisi vardır. Bu
olaydan sonra doğabilecek zarardan dolayı ATDID hiç bir sorumluluk kabul etmez ve
yazışmalardan sonra el konulan malları satabilir. Bu şartın yerine gelebilmesi için fuar
alanına gelen malların fuarda yer alan firmaların kendi malı yada kullanma yetkisi
olması gereklidir. Haciz yapma yetkisini ATDID üçüncü firmaya devredebilir.

§13

Stand sahipleri Fuar alanındaki ruhsatı alınmış standların içerisinde, yasalara uygun
bir şekilde gerekli uyarıların en az A4 kağıdı büyüklüğünde bilgilendirme kağıtları
yapılması gereklidir: Örneğin yangın çıkışı ve güvenlik önlemleri, sağlık karnesi ,
ateşle yaklaşma dikkat gibi. Bunlara ilaveten iş güvenliği yasalarına özellikle dikkat
edilmesi gerekmektedir. Eğer Alman hükümeti tarafından özel vergilendirilmesi
gereken ürünler fuar alanında bulunursa mal sahibi bu vergiyi ödemek zorundadır.
16.07.1961 tarihli bulaşıcı hastalıklar kanunun 17. maddesine uymayan ürünlerin
bulunduğu stand hemen kapatılır ve kirada geri ödeme veya zarar talebi kesinlikle söz
konusu değildir

§14

ATDID fuar alanı için gerekli olan zorunlu sigortası vardır. Fuar alanında kaybolan,
yanan, su veya elektirikden dolayı oluşan zararlar sigorta kapsamı dışındadır. ATDID
bütün katılanlara böyle durumlara karşı özel sigorta yaptırılmasını tavsiye eder.

15§

Fuarda yiyecek, içecek vesaire Gıda ürünleri satış hakkı sadece fuar restorantlardadır
veya Atdid tarafından müsade verilendedir.

16§

Fatura aynı zamanda Fuar standının tastiğidir. Kira bedeli fatura yazımından sonra
derhal tam olarak ödenecekdir. Atdid ödeme olmaması halinde yazılı uyarı
bildiriminden sonra sözleşmedeki fuar standını her türlü kullanma hakkına sahiptir.

17§

Sergici fuar standını Atdid tarafından izin alınmadan herhangi bir şekilde üçüncü
sahısa tekrar kiralayamaz, değiş dokuş yapamaz veya kayıdı alınmamış şirketlerle
ortak kullanamaz. Ortak kullanım ücretlidir. Kiralayan bir den çok ise herkes tam
olarak kefillikle hükümlüdür.

18§

Fuar alanına şahsi kimlikleri ve başlantılı olarak fuar kimlikleri ile giriş yapmak üzere
her sergici ve çalışanları fuar sürecinde sınırlı giriş kimliği alacakdır. Fuar kimlikleri
üçüncü şahıslara devam verilemez, yanlış kullanım durumunda fuar kimlikleri ücretli
olarak toplanacakdır.

19§

Planlama çerçevesi dahilinde fuarın yapılamama durumunda Atdid fuarı; iptal etme,
fuar alanını değiştirme veya faur zamanını değiştirme hakkına sahiptir kiracının
bunlardan dolayı tazminat hakkı yokdur eğer Atdid tarafından bilinçli bir ihlal durumu
mevcut değilse. Fuar doğa afeti veya Atdid tarafından çözümlenemiyecek Resmi
daire tertiplerinden dolayı; iptal etme, gecikdirme veya fuar zamanını kısıtlama
durumunda, fuar stand ücretleri sergiciler tarafından taşınacakdır ve bundan dolayı
her hangi bir tazminat hakkı idaa edilemez. Fuarın zaman değiştirme durumunda
olası bir başka fuar ile kesişmesinde standın %25 i ödenerek sözleşmeden serbest
bırakılacakdır. Fuar zamanı değişimi bildirisinden sonra üç hafta içerisinde bu başvuru
ispat belgeleri ile yapılması gerekiyor.

20§

Fuar alanın yüzeysel koruması kayıba ve zarara sorumluluk taşımaksızın Atdid´e aittir
eğer Atdid veya görevlendirdikleri tarafında ihmal söz konusu değilse. Fuar standının
gözetlemesi ve koruması sergiciye aittir ve onun sorumluluğu altındadır. Bu hem fuar
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21§

standı kurma ve sökme süreçleri içinde geçerlidir. Özel koruma için fuar
düzenleyiciden izin alınması gerekir.
Genel ışıklandırma Atdid´e aittir. Sergici tarafından istenilen özel ışıklandırma
önceden başvurma şartı ile masrafları sergiciye aittir. Bu masrafların ücreti
hesaplanması fuar düzenliyici tarafından anlaşmalı olan özel sirketlerden
yapılacakdır. Bilirkişi tarafından yapılacak elektrik tüketimi ücreti fuardan sonra ayrıca
sergiciye dömek üzere bildirilecekdir. Bu sistem su tasisatı ve tüketimi içinde
uygulanacakdır.

22§

Işletme amaçlı fotoğraf ve resim çizimi sadece Atdid tarafından izin verilebilir. Fuar
standı dışında broşür dağıtımı için izin alınması gerekir.

23§

Radyo, Muzik veya sesli bildiri gibi kullanımlar için özel izin alınması gerekir. Izin
verilmesi durumunda sergici Gema´ya bildirmekle sorumludur.

24§

Günlük ürün teslimati ½ saat fuar başlama öncesine kadar yapılabilir. Sonradan
yapılacak teslimat fuara giremez.

25§

Sergici ve çalışanları bir saat fuar başlamasından öncesi giriş ve fuar bitiminden
sonra çıkış yapması gerekir. Fuar alanında gece kalmak yasakdır.

26§

Bu kayıt formu imzası ile fuar şartlarını, resmi daire şartlarını ve bina şartlarını kabul
etmekdesiniz. Atdid fuar alanında ve fuar standlarında Alman kira kanunlarını
uygulamaktadır, kuralların ihlali durumunda ona göre hareket edecekdir. Bu
önlemlerin herhangi bir masrafı ve ücreti durumdan sergici mesuldür. Sözlü uyarı
geçerli olması açısından Atdid tarafından yazılı yapılmalıdır.

27§

Bu sözleşme içeriliği Alman kanunları dahilindedir. Bu sözleşme den doğacak her
türlü mahkeme Almanya Berlin mahkemelerinde olucakdır.

__________________________
Unterschrift(İmza)/ Stempel(Damga)

______________________
Datum (Tarih)

__________________________
Name in Druckbuchstaben
Firma yetkilisinin okunaklı ismi
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