FUAR LOJİSTİK KILAVUZU
Değerl Katılımcımız,
S ze sunduğumuz bu kılavuzda Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı’nın kurulum, söküm dönemler ve fuar
süres nce ht yacınız olacak yararlı b lg ler yer almaktadır. Kılavuzda fuar alanına g r ş ve çıkışınızı kolaylaştıracak
ulaşım krok ler , alanda ht yaç duyacağınız h zmetler ve bu h zmetler karşılayacak b r mler hakkında b lg ve fuar
alanı ç nde ht yacınız olan b r mlere kolayca ulaşmanızı sağlayacak alan planlarını bulab l rs n z. Konusunda eğ t ml
ve deney ml Tüyap ek b n n s z değerl müşter ler m z n memnun yet ç n h zmet n zde olacağı fuarlarımızın başarılı
geçmes n temenn eder z.
Saygılarımızla,
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

PROJE GRUBU FUAR ALANI ACİL İLETİŞİM BİLGİLERİ
Proje Grubu

Proje Pazarlama Grubu

Proje Satış Yönet c s
Çağdaş Soner Akyol
cagdasakyol@tuyap.com.tr
Tel: 0549 795 50 47

Kültür Fuarları Kurumsal İlet ş m Müdürü
Cemran Anıl Öder
cemranoder@tuyap.com.tr
Tel: 0530 641 35 37

Proje Satış Yönet c s
Serkan Tunak
serkantunak@tuyap.com.tr
Tel: 0530 641 35 13

Kültür Fuarları Kurumsal İlet ş m Yönet c s
Çagdaş Güler
cagdasguler@tuyap.com.tr
Tel: 0530 641 35 51

Yurt Dışı Satış Uzmanı
Az z Burak Kıvrak
burakk vrak@tuyap.com.tr
Tel: 0549 795 19 65

Kültür Fuarları Kurumsal İlet ş m Uzmanı
Cansen Önder
cansenonder@tuyap.com.tr
Tel: 0535 025 82 98

Satış Sonrası Destek
G zem Tem z
g zemtem z@tuyap.com.tr
Tel: 0549 806 58 86

Proje Pazarlama Uzmanı
Yel z Badur
yel zbadur@tuyap.com.tr
Tel: 0549 794 85 18

Proje Sekreter
Aysun Sert
aysunsert@tuyap.com.tr
Tel: 0533 547 30 83

Loj st k & Tekn k
İlet ş m
Tekn k Of s
tekn kof s@tuyap.com.tr
Tel: 0212 867 11 00
Dah l : 1542/1543
Fuar Müşter İl şk ler
muster l sk ler @tuyap.com.tr
Tel: 0212 867 11 00
Dah l : 1510/1511
Sekreterya
sekreterya@tuyap.com.tr
Tel: 0212 867 11 00
Dah l : 1532

Fuar Z yaret Tar hler
16-17-18 Mart 2021 tar hler nde 10.00-19.00
19 Mart 2021 tar h nde 10:00-18:00 saatler arasında, z yaret ed leb l r.

Fuar Kurulum/Söküm Tar hler
İstanbul Oyuncak Fuarı'nın stant kurulum şlem 12 no.lu salonda 13 Mart 2021 Cumartes
günü saat 09:00'da başlayarak 15 Mart 2021 Pazartes akşamı saat 21:00’e kadar
kes nt s z devam edecekt r.
Fuar alanı boşaltımı se 19 Mart 2021 Cuma günü saat 18:00'de başlayacak ve 20 Mart
2021 Cumartes saat 16:00’da sona erecekt r.

İş Sağlığı ve Güvenl ğ Of s
sgof s@tuyap.com.tr
Tel: 0212 867 11 00
Dah l : 1631/1632/1633

Gruptrans Uluslararası Taşımacılık
Aytek n ŞİMŞEK
aytek n@gruptrans.com
Gsm: 0533 739 27 24
Hüsey n KUYUCU
husey n@gruptrans.com
Gsm: 0533 739 27 25
nfo@gruptrans.com
Tel: 0212 426 27 28
Faks: 0212 624 68 69
Sardunya İkram H zmetler
Murat Bütün
muratbutun@tuyap.com.tr
Tel: 0212 886 66 79 886 93 88
Faks: 0212 886 63 58
Gsm: 0533 221 03 97

Ulaşım H zmetler
İstanbul Haval manı’na Tüyap’tan Kolay Ulaşım
Toplu Ulaşım Araçları
• HAVAİST
- Marmara Park - Tüyap

• METROBÜS

- ZİNCİRLİKUYU - TÜYAP BEYLİKDÜZÜ
- SÖĞÜTLÜÇEŞME - TÜYAP BEYLİKDÜZÜ
(AVCILAR AKTARMALI)

• İETT MARMARAY - TÜYAP (76K)
• SİLİVRİ - TÜYAP (İETT 300)
Tüyap Fuar ve Kongre Merkez ’ne fuar süres nce ücrets z serv s yerler , saatler
ve fuar le lg l detaylı b lg ç n ç n web s teler m z z yaret edeb l rs n z.
Fuarla lg l detaylı b lg ç n fuar nternet s tes n z yaret edeb l rs n z.

www. stanbuloyuncakfuar .com

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

TEKNİK HİZMETLER
Tekn k Of s Faal yetler
Tekn k Of s görevl ler fuar alanında s ze yardımcı olmak üzere beklemekted rler.
Stand alanınızın köşe ç zg ler fuar zem n nde boya le şaretlenm şt r. Bu ç zg ler
s ze Tekn k Of s görevl ler tarafından göster lecek ve ürünler n z salona
alab leceğ n z en yakın mal g r ş kapısı tar f ed lecekt r. Stand alanı güvenl ğ ç n
araçlarınız kontrollü olarak çer alınır. Elektr k - basınçlı hava - su - telefon hattı
g b altyapı le lg l ve standart stand, masa, sandalye g b üstyapı le lg l h zmetler
hakkında Tekn k Of s görevl ler nden b lg alab l rs n z.

Fuar Önces ve Sonrası Çıkan Atık Malzemeler
Çevre koruma yasaları çerçeves nde atık kontrol yönetmel kler endüstr yel atıkların
ger dönüşler konusunda bağlayıcı hükümler get rm şt r. Herhang b r yasal sonuçla
karşılaşmamak ç n çalışma ve hazırlıklarımızı hassas yetle sürdürmel y z. Fuar
hazırlık ve sonrasında çıkacak olan evsel atık dışında tüm endüstr yel atıklarınızın
(serg malları, stand konstrüks yon
ve serg ler nde kullandığınız her türlü lave ve donanım) kaldırılması gerekmekted r.
Bu h zmet n f rmanız tarafından yapılıp yapılmayacağı konusunda tarafımıza b lg
vermen z r ca eder z. Yerleş m ve Söküm süreler ç nde endüstr yel atıklarınızın
Tüyap tarafından kaldırılması talep ed ld ğ takd rde her b r m3 ç n 1.000 TL + KDV
ücret tahs l ed lecekt r.

Stand Sorumlulukları
Standlar tam teçh zatlı ve fuar görevl ler nezaret nde olmalıdır.
Katılımcılar, z yaretç ler ve d ğer katılımcıları rahatsız edeb lecek
faal yetlerden kaçınmalıdır.
Katılımcı ve personel n n tanıtım faal yetler kend ler ne ayrılan stand le sınırlı
kalmalıdır.
Tanıtım etk nl kler nde ses yayın düzey , stand sınırlarında 70 des bel
aşmayacak şek lde ayarlanmalıdır. Bu kısıta uymayan müşter Tüyap yetk l s
tarafından uyarılır. Beş dak ka ç nde uyarı d kkate alınmaz se, standın
elektr ğ k saat süre le kes l r. Enerj kes lmes nden oluşab lecek hasarlardan
tümüyle müşter sorumludur.

Yangın ve Ac l Durum Önlemler
Katılımcılar standlarında fuar süres nce çalışacak görevl ler n, yangın
söndürücüler n n kullanımı ve ac l çıkış şlem konusunda b lg lend r lmeler n
sağlamakla yükümlüdür.
Serg led kler ürünler n doğal yapısı t bar le yangına karşı özel korunma
ek pmanlarına ht yaç duyan katılımcılar, gerekl önlemler almakla
yükümlüdürler.
Fuar alanı ac l çıkışları ve yangın dolapları katılımcılar tarafından h çb r şek lde
kapatılamaz.

İnternet H zmetler
Salonlarımızda ortak kullanımlı ücrets z 20 Mb t kablosuz nternet er ş m
bulunmaktadır. Ücret karşılığı standa özel nternet bağlantısı ç n Tekn k Serv s’e
başvurab l r.

Katılımcı Otoparkı
Loj st k planda yer alan KAPALI OTOPARK ve BATI-2 OTOPARKI katılımcılarımıza
tahs s ed lm şt r.

Katılımcı Yaka Kartları ve Otopark Kartları
Fuar süres nce görevl olacak personel n z ç n hazırlanan YAKA KARTLARI ve
OTOPARK KARTLARI’nın çıkışlarını QR kod le alab l rs n z.

Fuar Alanı Y yecek - İçecek H zmetler
Fuar süres nce alanımızda h zmete açık bulunan Bulvar Cafe'de sağlıklı ve h jyen k
koşullarda hazırlanmış y yecek - çecekler le katılımcı ve z yaretç ler m ze h zmet
vereceğ z.

YÜKLEME - BOŞALTMA HİZMETLERİ
Yerleş m ve söküm süres nce yerl katılımcıların dekorasyon malzemeler n n
taşınması, nd rme b nd rme h zmetler fuarın loj st k çözüm ortağı GRUPTRANS
tarafından sağlanacaktır. Yükleme boşaltma faal yetler n kend mkanlarınız le
yapmanız hal nde Üçüncü Şahıs Mal Sorumluluk S gortası yaptırmanız ve bununla
lg l belgen z Tüyap Tekn k Of s ne göstermen z gerekmekted r. Fuar alanı
zem n nde bulunan kanallardan alınacak su, atık su, elektr k, basınçlı hava vb.
s stemler n n ve duvarlarda bulunan yangın dolaplarının şlet lmes ne engel olacak
uygulamalara müsaade ed lmeyeceğ n ; salonlarda bulunan elektr k logar
kapaklarının h çb r zaman kapatılamayacağını, üzer ne eşya, stand elektr k panosu,
vb. koyulamayacağını b r kez daha hatırlatmak ster z.

İDARİ KONULAR
Tem zl k H zmetler

Fuar açılış saat nden önce TÜYAP tarafından fuar serg salonu kor dorları genel
kullanım bölgeler nde tem zl k yapılacaktır. Katılımcı f rmalar, stand alanı ç nde,
ücret karşılığı tem zl k yapılması talepler ç n Tekn k Of s’e başvurab l r.

Güvenl k H zmetler
Tüyap, fuar alanında tes s n, z yaretç ve katılımcı otoparklarının korunmasına
yönel k genel güvenl ğ , zleme ve kontrolü yasal prosedürler çerçeves nde sağlar.
Serg alanının ve standların güvenl ğ nden Tüyap sorumlu değ ld r. Stand güvenl ğ
taleb olan katılımcı f rmalar ücret karşılığı Tekn k Of sten güvenl k h zmet talep
edeb l rler.

Sağlık H zmetler
Fuar alanı ana fuayede yer alan lk Yardımdan ve 24 saat ambulans h zmetler nden
yararlanab l rs n z. Ac l durumlarda lütfen güvenl ğe başvurunuz.
Sorumluluk S gortası
TÜYAP, serg malzemeler n n kaybolmasından ya da hasar görmes nden h çb r
şek lde sorumlu olmayacaktır.
Fuara katılacak f rmalar ürünler n kend ler s gortalamak durumundadırlar.
Katılımcılar, fuara katılımından dolayı TÜYAP Fuarcılık Grubunun da
s gortalanan taraf olarak sayılacağı üçüncü taraf sorumluluk s gortası
yaptırmalıdırlar.
Katılımcılar, beşer ya da üçüncü şahıslar kaybı, yaralanması ya da ölümü,
müşter mallarının kaybından doğacak yasal ve ceza koşullardan
sorumludurlar.
Katılımcı f rma stand alanına ve bu alanda yer alan yapı ve tes satlara gelen
zararlardan sorumludur ve zararları karşılamakla yükümlüdür.

Yasal Kısıtlamalar
Aşağıdak faal yetler yasaklanmıştır;
Fuara katılmayan f rmaların reklam ve ürünler n n serg lenmes
Yanıcı ve patlayıcı malzemeler n fuar alanında bulundurulması
Fotoğraf çek m ve her türlü görsel/ ş tsel kayıt şlemler ç n TÜYAP Fuarcılık
Grubundan z n alınması gerekmekted r.
7 Ocak 2011 günü 27808 Sayılı Resm Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe g ren
Tütün Mamuller ve Alkollü ‹çk ler n Satışına ve Sunumuna ‹l şk n Usul ve
Esaslar Hakkındak Yönetmel k kapsamında;
Fuar Merkez ç nde hazırlanacak davet, kokteyl, tanıtım ve benzer
etk nl klerde çk satış, sunum ve serv s le kram h zmetler n verme
konusunda yalnızca Sardunya Tur zm Yatırımları Gıda Sanay ve ‹kram
H zmetler Anon m Ş rket yetk l d r.
Yetk l kuruluş dışındak f rmalardan usulsüz h zmet alan katılımcı uygulanacak
tüm yasal şlemlerden sorumludur.
Salonlarda her ne maksatla olursa olsun, uçan balon kullanımı yasaktır.
* Katılımcı k ra sözleşmes koşullarına uyulmasını önemle hatırlatırız.

SALON 12

LOJİSTİK GÜZERGAHLAR

SALON 12

BATI YOLU
Katılımcılarımızın fuar kurulum / söküm çalışmaları süres nce, stand
dekorasyon malzemeler ve serg lenecek ürünler n n nakl yes nde tarafınıza
b ld r len gün ve saatte plandak BATI YOLU’nu kullanmaları r ca olunur.
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