Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, 3, 4, 5 parodų salės
2020 m. sausio 24 - 26 d.

INFORMACIJA PARODOS DALYVIUI
DALYVIŲ REGISTRACIJA
Dalyviai registruojami 5 salės Informacijos ir paslaugų centre Sausio 23 d. 9.00 - 21.00 val., sausio 24 d. nuo
8:00 iki 10:00 val.
Registracijos metu bus suteikiamos dalyvio kortelės, kvietimas 2 asmenims į parodos atidarymo šventinį vakarą
ir leidimas automobiliui parkuoti dalyviams skirtoje parkavimo aikštelėje (1 vieta).
Dalyvio kortelių kiekis priklauso nuo parodinio ploto dydžio (1 dalyvio kortelė - 3 kv. m, ne daugiau 15 vnt.
vienai įmonei). Papildomos akreditacinės kortelės kaina 15 EUR. Dalyvio kortelės užsakomos papildomai iki
sausio 10 d. Prisijungimo prie sistemos adresas: https://adventur2020.expodoc.com/langchoice.asp?f=index
SVARBU: Dalyvis į parodą registruojamas, jei yra sumokėjęs registracijos mokestį, mokestį už parodinio ploto
nuomą, standartinę ir papildomą įrangą bei komunikacijas. Pasitikslinti, ar įmonė neturi skolų galima kreiptis į
Otiliją Jonaitienę (el. p. o.jonaitiene@litexpo.lt, tel. nr. +370 640 67514).
PVM sąskaitos faktūros Dalyviams išsiunčiamos elektroniniu paštu per 5 darbo dienas parodai pasibaigus
dalyvių elektroninėje registracijos sistemoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Parodų dalyviams, kurie
pageidaus gauti PVM sąskaitą-faktūrą Dalyvių registracijos dieną, sąskaitos bus atspausdinamos Informacijos ir
paslaugų centre.
STENDŲ ĮRENGIMAS
Eksponuoti ir įrengti stendą parodos dalyviai galės:
Sausio 22 d. 8.00-22.00 val.
Sausio 23 d. 8.00-22.00 val.
*Pageidaujant stendą įrengti sausio 21 dieną, taikomas mokestis nuo užimamo ploto dydžio – 10 Eur/1 kv. m.
Sumokėjus nurodyto dydžio mokestį leidžiama vykdyti įrengimo darbus vieną darbo dieną LITEXPO nuo 8.00 iki
18.00 val., nuo 18 val. iki 6 ryto mokamas papildomas valandinis mokestis – 30 eur/val. vienam stendui. Esant
poreikiui vykdyti įrengimo darbus daugiau nei vieną papildomą dieną, įkainis dauginamas iš papildomai skiriamų
dienų skaičiaus.
Pastaba. LIPSTA ir LTA nariams statant stendą, nemokamo įrengimo laikotarpis sausio 21 d. 8:00-18:00 val.
Dalyvavimo parodose ir mugėse reglamentas -https://www.litexpo.lt/lt/parodos/-adventur-2020-lt#event-infoparticipants
EKSPONATŲ ATVEŽIMAS
Sausio 23 d. 8.00-22.00 val.
EKSPOZICIJOS IŠMONTAVIMAS
Sausio 26 d. nuo 16.00 val. iki 22.00 val.
Sausio 27 d. nuo 8.00 val. iki 17:00 val.
Dalyviai negali išvykti, palikti tuščią stendą arba demontuoti savo ekspozicijos nesibaigus parodos paskutinės
dienos lankymo valandai.
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INFORMACIJOS IR PASLAUGŲ CENTRAS PARODOS METU 5, 3 SALIŲ FOJĖ
Sausio 24 d. 8:00 - 19:00 val.
Sausio 25 d. 9:00 - 19:00 val.
Sausio 26 d. 9:00 - 16:00 val.
Čia galima iškviesti budintį personalą: elektriką, santechniką, valytoją, montuotoją, taip pat pateikti užsakymą
papildomai įrangai, pasinaudoti mokamomis paslaugomis: kopijavimo aparatu.
PAPILDOMA ĮRANGA IR KOMUNIKACIJOS
Dėl papildomos įrangos ir komunikacijų (elektra, vanduo, telefono linijos, internetas, pakabinimo darbai)
užsakymo kreiptis į pardavimų vadybininkę Olga Marčionienę , el. paštas o.marcioniene@litexpo.lt tel. +370
615 20106).
Likus 5 darbo dienoms iki parodos atidarymo, papildomos įrangos ir paslaugų įkainiai padidinami 50%,
dalyvio registracijos dieną ir parodos metu – 100%.
Parodos darbo metu dėl papildomos įrangos ar komunikacijų prašome kreiptis į 5 arba 3 salės Informacijos ir
paslaugų centrą.
EKSPONATŲ APSAUGA
Stendų įrengimo, demontavimo metu ir parodos darbo valandomis, LITEXPO neatsako už Jūsų eksponatų
saugumą. Eksponatų atvežimo dieną vakare vienam įmonės atstovui rekomenduojame pasilikti stende kol salės
ištuštės. Niekada nepalikite asmeninių daiktų ir eksponatų be priežiūros. Parodos nedarbo metu užtikrinama
bendra patalpų bei parodos teritorijos apsauga nuo atviro plėšimo. Patalpose yra įrengtos apsauginės bei
priešgaisrinės apsaugos sistemos, taip pat, ir vaizdo stebėjimo sistema. Teritorijoje 24 val. per parą dirba
apsaugos darbuotojai. Pageidaujant užsakyti papildomą apsaugą konkrečiam stendui/parodiniam plotui ir jame
parodos nedarbo metu paliekamiems eksponatams ir įrangai, prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo grupės
vadovą Renatą Gudeliūną (tel. +370 615 65008, el. paštas r.gudeliunas@litexpo.lt).
SVARBU: UAB LPKC „Litexpo“ neatsako už mūsų teritorijoje po renginio pabaigos arba nustatyto demontažo
laikotarpio paliktus daiktus.
KVIETIMAI
Kiekvienas dalyvis ir subeksponentas, sumokėjęs registracijos mokestį, gauna elektroninius kvietimus (30 vnt.),
suteikiančius galimybę jų svečiams apsilankyti parodoje. Suteikti kvietimai yra skirti tik jų gavėjams. Parduoti
kvietimą ar kitaip atlygintinai platinti tretiems asmenims draudžiama.
Papildomus kvietimus iki sausio 10 d. galite užsakyti per Expodoc sistemą, užsakymų skiltį. Papildomo kvietimo
kaina 3,5 EUR. Prisijungimo prie sistemos adresas https://adventur2020.expodoc.com/langchoice.asp?f=index
PARODOS DARBO LAIKAS
Sausio 24, 25 nuo 10.00 val. iki 19.00 val.
Sausio 26 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val.
Sausio 24 d. dalyviai į salę ir parodos teritoriją įleidžiami nuo 8:00 val., palikti salę ir parodos teritoriją turi iki
19:30 val.
Sausio 25 d. dalyviai į salę ir parodos teritoriją įleidžiami 9:00 val., palikti salę ir parodos teritoriją turi iki 19:30
val.
Sausio 26 d. dalyviai į salę ir parodos teritoriją įleidžiami nuo 9:00 val., palikti salę ir parodos teritoriją turi iki
22:00 val.
PARODOS ATIDARYMO ŠVENTINIS VAKARAS
Maloniai kviečiame Jus į Tarptautinės turizmo parodos ADVENTUR 2020 šventinį vakarą. Vakaras vyks 2020 m.
sausio 24 d. 20.00 val. LITEXPO, 2 salėje
*Atvykus su savimi prašome turėti kvietimą. Kvietimas skirtas dviem asmenims.
PARODOS RENGINIAI
Maloniai kviečiame Jus į:
 Parodos ADVENTUR 2020 oficialų atidarymą ir 2019 metų turizmo sėkmingiausiųjų apdovanojimus,
sausio 24 dieną 10.00–11.00 val., Konferencijų salė 5.1
 ADVENTUR forumą „SVEIKATOS TURIZMAS: PRABANGA AR BŪTINYBĖ?“, sausio 24 d., 14.00–17.00 val.
Konferencijų salė 5.3
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KONTAKTAI
Komunikacijos (elektra, vanduo, telefono linijos, internetas, pakabinimo darbai):
Olga Marčionienė , tel. +370 615 20106, el. paštas o.marcioniene@litexpo.lt
Buhalterija
Jurgita Leonickienė, tel. +370 652 76526, el. paštas j.leonickiene@litexpo.lt
Stendų montavimas/išmontavimas
Artūras Unikauskas, tel. +370 687 78703, el. paštas a.unikauskas@litexpo.lt
Klientų aptarnavimo grupės vadovas
Renatas Gudeliūnas, tel. +370 615 65008, el. paštas r.gudeliunas@litexpo.lt
Projekto vadovė:
Lilijana Dirsienė, tel. +370 693 46524, el. paštas l.dirsiene@litexpo.lt
Projekto vadovo padėjėja
Otilija Jonaitienė, tel. +370 640 67514, el. paštas o.jonaitiene@litexpo.lt
Pardavimų vadybininkė (stendų klausimais)
Olga Marčionienė tel. +370 615 20106, el. paštas o.marcioniene@litexpo.lt
Pardavimų vadybinkė
Rita Kamandulienė tel. +370 638 14961, el. paštas r.kamanduliene@litexpo.lt
PRAŠOME PATIKRINTI!
Ar pasirūpinote visa reikalinga papildoma stendo įranga ir komunikacijomis?
Stendų valymas. Primename, kad į tuščio parodos ploto nuomos kainą stendo valymas neįeina (į standartinio
stendo – įeina). Todėl įmones, užsisakiusias tuščią parodos plotą ir pageidaujančias, kad jų ekspozicija būtų
valoma, prašome papildomai užsisakyti šią paslaugą. Norėdami užsakyti papildomos įrangos ar paslaugų
kreiptis: į pardavimų vadybininkę Olgą Marčionienę (el. p. o.marcioniene@litexpo.lt, tel. nr. +370 615
20106 ).

Iškilus neaiškumams parodos metu, prašome kreiptis į 5 ir 3 salės
Informacijos ir paslaugų centrą.

Iki susitikimo parodoje ADVENTUR 2020!
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