DALYVIO ATMINTINĖ
XVI tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „STUDIJOS 2018“
2018 m. vasario 8 – 10 dienomis
Lietuvos parodų ir konferencijų centre "Litexpo", Laisvės pr. 5, Vilnius
 PARODOS DALYVIŲ REGISTRACIJA
vasario 7 dieną nuo 9.00 iki 19.00 val.
vasario 8 dieną nuo 8.00 iki 9.00 val. informacijos ir paslaugų centre, 5 parodų paviljono fojė.
Registruojamos ir toliau aptarnaujamos tik visiškai atsiskaičiusios už dalyvavimą parodoje organizacijos, jeigu su
organizatoriais iš anksto nesuderinta kitaip.
 INFORMACIJOS CENTRAS, DALYVIO KORTELĖS
Informacijos centrai dirbs:
- Vasario 7 - 10 dienomis, 5 salės fojė; Čia, Jums registruojantis, bus suteikta: dalyvio kortelės (1 dalyvio kortelė 3
kv.m. ) , PVM sąskaitos-faktūros.
- Vasario 8 – 10 dienomis, 3 ir 1 salės fojė;
Nepamirškite, kad kasdien būtina turėti parodos dalyvio kortelę, su kuria įeisite į „Litexpo“ teritoriją ir
parodos salę.
 EKSPONATŲ APSAUGA
Stendų įrengimo, demontavimo metu ir parodos darbo valandomis LITEXPO neatsako už Jūsų eksponatų saugumą.
Eksponatų atvežimo dieną vakare vienam įstaigos atstovui rekomenduojama pasilikti stende iki salių uždarymo, t.y.
iki 20 val. Niekada nepalikite eksponatų be priežiūros.
 ĮSPĖJIMAS
Jeigu norėsite užsakinėti papildomą įranga ir komunikacijas nuo Vasario 7-10 d. papildomos įrangos ir paslaugų
įkainiai padidinami 100%.
 PARODOS DARBO LAIKAS:
Vasario 8 d., ketvirtadienis, 10 - 17 val.
Vasario 9 d., penktadienis, 10 - 17 val.
Vasario 10 d., šeštadienis, 10 - 16 val.
 OFICIALI PARODOS STUDIJOS 2018 ATIDARYMO CEREMONIJA: 2018 m. vasario 8 d. 10 val., konferencijų salėje
5.1.
 PARODOS SALĖS ATRAKINAMOS IR DALYVIAI PRADEDA DARBĄ:
Vasario 8 dieną (ketvirtadienį) nuo 8.00 val.
Vasario 9 - 10 dienomis (penktadienį-šeštadienį) nuo 9.00 val.
Anksčiau patekti į savo stendą nebus galimybės dėl salių apsaugos.
 EKSPONATŲ IŠVEŽIMAS
Vasario 10 dieną (šeštadienį) nuo 16.00 iki 20.00 val.
Vasario 12 dieną (pirmadienį) nuo 8.00 iki 12.00 val.
Pasibaigus parodai eksponatai nėra saugomi, tad rekomenduojame juos išsivežti iš karto po uždarymo vasario 10
dieną, nuo 16.00 iki 20.00 val. Jeigu tokios galimybės neturėsite, apie paliekamus eksponatus būtina informuoti
„Litexpo“ apsaugos tarnybą. Eksponatus reikia supakuoti ir vienam atstovui pasilikti stende iki salės ištuštės. Juos
galėsite išsigabenti vasario 12 dieną nuo 8.00 – 12.00 valandos.
Kontaktai:
Parodos projekto vadovė (1, 5 salės) – Saulė Jančiauskė,
mob. + 370 615 63581
Parodos projekto vadovė (2, 3, 4 salės, renginiai,
savanoriai) – Gabrielė Tarandaitė, mob. +370 640 67514

Stendo įrengimo klausimais – Adriana Bičiulaitienė,
mob. +370 861595754
Apsaugos klausimais – Vladislav Teriošin, Apsaugos
skyriaus vadovas, mob. +370 615 65008

