INFORMACIJE IN NAVODILA ZA RAZSTAVLJAVCE AGRA 2022
1. Razstavni prostor / MONTAŽA - DOSTAVA – DEMONTAŽA
Termin montaže in dostave razstavnih eksponatov:
od 16. do 19. avgusta 2022
7.00 - 19.00
20. avgust 2022
7.00 – 8.30
MONTAŽA
Postavitev razstavnih prostorov (montažo) smejo izvajati razstavljavci v svojem imenu ter drugi izvajalci, ki
imajo podpisane pogodbe o izvajanju del na Pomurskem sejmu d.o.o. Izvajalec je dolžan upoštevati varnostne
predpise.
Za varnost izvedenih del montaže odgovarja izvajalec. Razstavni prostori morajo biti urejeni in opremljeni z
razstavnimi eksponati najkasneje dan pred otvoritvijo sejma do 19.00 ure.
Obvezna je registracija vseh oseb, ki izvajajo montažo razstavnega prostora.
Izvajalec montaže je dolžan na sejemski recepciji prijaviti (z imenom in priimkom) vse osebe, ki sodelujejo pri
montaži razstavnega prostora. Na podlagi prijave se izvajalcu dovoli izvajanje del na območju Pomurskega sejma.
Izvajalec montaže lahko opravlja dela samo v primeru, če ima izvajalec podpisano pogodbo s
Pomurskim sejmom.
DOSTAVA v času sejma
Dostava blaga na razstavni prostor z avtomobilom je v času trajanja sejma dovoljena od 7.30 do 8.30 ure
z dovolilnico za dnevno dostavo, ki jo prejmete na recepciji. Dostavna vozila se lahko na sejemskem prostoru
zadržijo največ do 30 minut. V primeru neupoštevanja tega določila bo vozilo odstranjeno na stroške
razstavljavca.
DEMONTAŽA
Termin demontaže in odpreme razstavnih eksponatov:
25. avgust 2022
17.00 - 22.00
26. - 27. avgust 2022
7.00 - 18.00
29. - 30. avgust 2022
7.00 - 15.00
Obvezna je registracija vseh oseb, ki izvajajo demontažo razstavnega prostora in vozil, ki
odpremljajo blago. Izvajalec demontaže je dolžan na sejemski recepciji prijaviti (z imenom in priimkom) vse
osebe, ki sodelujejo pri demontaži razstavnega prostora. Vsako vozilo, ki zapušča sejmišče pri demontaži si mora
na sejemski recepciji pridobiti dokument ODPREMA blaga. Dokument je brezplačen in se izda le, če ima izvajalec
poravnane vse obveznosti pri organizatorju sejma. Brez dokumenta odprema ni možen izvoz razstavnih
eksponatov.

 Za prekoračitve navedenega delovnega časa za montažo in demontažo se prekoračitelju zaračunajo vsi stroški, ki v
tej zvezi nastanejo. Odstopanje od navedenih terminov je možno le ob soglasju projektnega vodja sejma.
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2. POSEBNA OPOZORILA
Obvezna oprema notranjega razstavnega prostora je: talna obloga, obodne stene in napis z nazivom
razstavljavca!!!
Pri montaži razstavnih prostorov je treba upoštevati nemoten dostop do vseh instalacij
(voda, elektrika, hidranti, odtoki), ki so vrisane v tlorisnih načrtih oz. so vidne na razstavnem prostoru.
Elektroinstalacije na razstavnem prostoru izvede izvajalec montaže razstavnega prostora, priklop na omrežje
izvede samo pooblaščenec Pomurskega sejma. Za priklop električne energije od 1,5 kW naprej mora izvajalec
montaže zagotoviti električno razdelilno omarico z RCD stikalom in ustreznimi varovalkami.
Če boste koristili nočni tok, mora biti nameščeno posebno stikalo za vklop in izklop nočnega toka.
Koriščenje nočnega toka je treba naročiti istočasno z drugimi električnimi priključki. Porabniki, ki ne bodo
priključeni na nočni tok, bodo preko noči izključeni.
Priklop vode: instalacijski vod do razstavnega prostora, priklop in odtok vode sme opraviti le pooblaščenec
Pomurskega sejma. Drugo opremo (pomivalno korito, bojler, vodovodno pipo idr.) zagotovi izvajalec montaže
razstavnega prostora.
Zavarovanje: zavarovanje svojega razstavnega prostora in eksponatov zagotavlja razstavljavec
sam.
Degustacija in prodaja na razstavnem prostoru
Degustacijo in prodajo na razstavnem prostoru je treba najmanj 10 dni pred sejmom prijaviti organizatorju sejma.
Na osnovi te prijave organizator sejma izda soglasje za prodajo v času sejma, ki ga razstavljalec
prevzame na recepciji sejma.
Za degustacijo in prodajo živilskih proizvodov morajo razstavljavci izpolniti vse sanitarno-tehnični predpise.
Prireditve na razstavnem prostoru: Razstavljavec je dolžan obvestiti in posredovati program prireditev na
razstavnem prostoru organizatorju v predhodno potrditev in uskladitev najkasneje 20 dni pred sejmom.
Pri uporabi brezžičnih mikrofonov na razstavnem prostoru je treba sporočiti frekvenco v tehnično službo sejma.

3. SERVISNE SLUŽBE V ČASU SEJMA
RECEPCIJA SEJMA
Tel.: 02/ 564 2 120
Na recepciji razstavljavci prevzemajo: dovolilnico za dnevno dostavo in odpremo razstavnih eksponatov, sejemski
katalog, stalne vstopnice za razstavljavce, stalne dovolilnice za parkiranje.
Druge storitve za razstavljavce: pošiljanje elektronske pošte.
TEHNIČNI SERVIS
Tel.: 02/564 2 120 ali 02/564 2 113, e-mail: robi.fiser@pomurski-sejem.si
Tehnični servis je razstavljavcem na razpolago za:
- informacije o razstavnih prostorih, koordinacijo dostave blaga in internega transporta
- koordinacijo izvedbe naročenih tehničnih storitev (voda, elektrika, telefon, internet)
- najem druge dodatne opreme (mize, stoli)
- prevzem in namestitev propagandnega materiala (zastave, transparenti, ipd.)
Za namestitev je treba propagandne materiale oddati najkasneje do 12. 8. 2022 do 12. ure.
- sprejemanje dodatnih naročil (voda, elektrika, internet)
Delovni čas recepcije in tehničnega servisa
Recepcija
pred sejmom
16. - 18. 8. 2022
19. 8. 2022

8.00 - 15.00 ure
7.00 - 19.00 ure

Tehnični servis
pred sejmom
16. - 18. 8. 2022
19. 8. 2022

8.00 - 17.00 ure
7.00 - 19.00 ure

v času sejma
20. 8. 2022
21. 8. – 25. 8. 2022
26. 8. 2022
27. 8. 2022

7.00 - 18.30 ure
8.00 - 18.00 ure
7.00 – 15.00 ure
8.00 – 12.00 ure

v času sejma
20. 8. - 24. 8. 2022
25. 8. 2022
26. - 27. 8. 2022

8.00 - 18.30 ure
8.00 - 22.00 ure
7.00 – 18.00 ure
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TISKOVNO SREDIŠČE
Tel.: 041/ 263 107, miran.mate@pomurski-sejem.si
Razstavljavci lahko oddajo v tiskovnem središču podatke o novostih, ki jih predstavljajo na sejmu.
Tiskovno središče je odprto v času sejma, od 9.00 do 18.00 ure.
PRENOČIŠČA
- Turistično informativni center Gornja Radgona, telefon: 02/564 8240, e-mail: zt-tic.radgona@siol.net
HOSTESE
- Mladinski servis Murska Sobota
telefon: 02/534 8410, 02/521 1038, e-mail: mladinskiservis-ms@siol.net
CVETJE ZA DEKORACIJO RAZSTAVNIH PROSTOROV
- Vrtni center Kurbus, Simona Kurbus s.p., Mele
tel.: 02/564 8960, e-mail: simona.kurbus@vrtnar.si
OPREMA RAZSTAVNIH PROSTOROV
Oprema razstavnih prostorov:
- R8 inženiring d.o.o. Maribor, Partizanska cesta. 1, 2000 Maribor
tel.: 02/320 3510, 041/ 622 538, e-mail: leon.decko@r8-inzeniring.si
Kontaktna oseba: Leon Dečko
- ATOM d.o.o., Zamarkova 1a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
tel.: 041 649 784, 031 580 009, e-mail: info@atom.si
Najem šotorov:
- Expo biro d.o.o. Maribor
tel.: 02/480 5800, e-mail: info@expobiro.si
Kontaktna oseba: Iztok Černko
- Petre šotori d.o.o. Žalec
tel.: 03/710 2102, e-mail: komerciala@petre.si
Kontaktna oseba: Klavdija Gaberc
ZAVAROVANJE
- ZAVAROVALNICA TRIGLAV, Gornja Radgona
tel. 02/ 564 80 70, 041 575 943, e-mail: goran.gacevic@triglav.si
Kontaktna oseba: Goran Gačevič
CARINSKE STORITVE
DB SCHENKER
Tel. +3861/5885 713, e- mail: milan.zabjek@dbschenker.com
Kontaktna oseba: Milan Žabjek
INTEREUROPA Izpostava Murska Sobota,
tel. 02/530 8353, e-mail: sabina.kumin@intereuropa.si
Kontaktna oseba: Sabina Kumin
LOGISTIČNE STORITVE
Raztovor in natovor razstavnih eksponatov na sejmišču
Pomurski sejem d.o.o., Tehnična služba, Kontaktna oseba: Robi Fišer
Tel.: 02/564 2113, robi.fiser@pomurski-sejem.si
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ODPIRALNI ČAS SEJMA
- Odpiralni čas sejma AGRA za razstavljavce in obiskovalce:
za razstavljavce
20. – 24. 8. 2022
25. 8. 2022

za obiskovalce
8.30 - 18.30 ure
8.30 – 17.00 ure

20. 8. – 24. 8. 2022
25. 8. 2022

9.00 - 18.00 ure
9.00 – 17.00 ure

- Slavnostna otvoritev sejma: 20. 8. 2022 ob 10.00 uri
- Delovni čas uprave sejma: pred sejmom 8.00 – 16.00 ure; v času sejma 8.00 – 18.00 ure

VSTOPNINA NA SEJEM
Stalne vstopnice in parkirne dovolilnice za razstavljavce
Razstavljavec prejme stalne vstopnice za dostop na sejmišče na recepciji sejma, skladno z določili
10 točke pogojev razstavljanja, navedenih v prijavi in pogodbi A.
Dodatne stalne vstopnice za razstavljavce lahko razstavljavec dokupi na recepciji sejma (pisna naročilnica)
po ceni 30,00 EUR (vključen DDV).
Parkirne dovolilnice lahko razstavljavec proti plačilu (pisna naročilnica) dvigne na recepciji sejma.
E-poslovna vstopnica za partnerje
Razstavljavci imajo možnost naročiti e-poslovne vstopnice za partnerje. Kodo za naročanje e-poslovnih vstopnic
določa komerciala Pomurskega sejma. Unovčena poslovna vstopnica se po sejemski prireditvi obračuna
razstavljavcu po ceni 6,00 EUR (vključen DDV). Vstopnice lahko naročite na prijavi A ali po elektronski pošti na
naslov: komerciala@pomurski-sejem.si

Redne vstopnice
Vstopnica enodnevna

- odrasle osebe
- mladina
Vstopnica enodnevna s popustom
- odrasle osebe - skupina nad 20 oseb
- mladina - skupina nad 20 oseb
Za otroke do 6 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine
Parkirnina

- stalna parkirna vstopnica brez številke
- stalna parkirna vstopnica s številko

Sejemski katalog

8,00 €
5,00 €
6,00 €
4,00 €
24,40 €
42,70 €
5,00 €

(En izvod kataloga prejme razstavljavec brezplačno na recepciji sejma)

DDV je vključen v ceno.
Želimo vam uspešen sejemski nastop!
Pomurski sejem d.o.o.
Gornja Radgona, 2022
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