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HepİMİZİN Sağlığı İçİN 
BekleNtİlerİMİZ ve  
tavSİyelerİMİZ



Katılımcı firma tarafından görevlendirilen şirket personeli ile yetki verdiği alt 
yüklenicilerin (dekoratör, hostes, catering firması, vb) yerleşim, fuar ve söküm 
dönemlerinde maske kullanması zorunludur. Kurala uymayan kişiler güvenlik 
eşliğinde fuar alanı dışına çıkartılacaktır.

Stant içindeki sosyal mesafenin korunmasına hassasiyet gösterilmelidir. 
Danışma bankoları, masa ve oturma grubu düzeninin sosyal mesafe 
çerçevesinde yapılması gereklidir.

Stant büyüklüğü ile orantılı olarak stant içinde dezenfeksiyon standı ve 
Türkçe / İngilizce hijyen uyarılarının bulundurulması zorunludur. Stant içinde ve 
tüm danışma bankoları, görüşme masaları ve kapalı depo / mutfak alanlarında 
dezenfektan (%70 alkol bazlı) ya da kolonya (80 derece) bulundurulması 
gereklidir.
Hijyen uyarıları; ayaklı fotoblok / duvar afişi / ayaklı pano / stant dekorasyonunun 
içine dahil edilmiş şekilde uygulanabilir.
0-24m2 – 50x70 cm  - 1 adet afiş ve 1 adet dezenfeksiyon standı
25-75m2 – 50x70 cm  - 2 adet afiş ve 2 adet dezenfeksiyon standı
76-150m2 – 50x70 cm - 3 adet afiş ve 3 adet dezenfeksiyon standı
151m2 ve üzeri – 50x70 cm - 4 adet afiş ve 4 adet dezenfeksiyon standı

Stant ikramları;
Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin kararnameye göre su haricinde yiyecek 
içecek tüketimi yeme-içme alanları dışında yasaktır.

katılımcılarımızdan Beklentilerimiz

Ziyaretçilerin, stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu ürünlerin 
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Fuar sırasında, kişi sayısını kontrol altında tutmak amacıyla, katılımcılara stant büyüklüğü ile doğru 
orantılı olarak limitli sayıda yaka kartı tahsis edilecektir. Firmalar, fuar alanına gelmeden önce yaka 
kartlarının çıkışını kendileri alabileceklerdir.

Yaka kartı talep edilecek her görevli için HES kodu ibraz edilmesi zorunludur. Fuar alanı girişinde 
HES kodu kontrolü yapılacaktır.



katılımcılarımıza tavsiyelerimiz

Stant içinde ortak kullanılan banko, masa, bilgisayar vb. ekipmanların her kullanım sonrası 
dezenfekte edilmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen biyosidal ürün ruhsatı bulunan yüzey 
dezenfektanlarının kullanılması ve yer / yüzeylerin temizliğinde toz çıkaran fırça ile süpürme 

işlemlerinden kaçınılması önerilir. 

Stant tasarımlarında;

- Giriş – çıkış noktaları ayrılarak ziyaretçi trafiği rahat yönetilebilir.

- Stantta daha rahat hava akışı sağlanması için tavan uygulamaları açık olarak da planlanabilir.

- Danışma bankolarına pleksi eklenebilir.

- Koridorda sıkışıklık yaratmamak için, ürün teşhir vitrinleri stant sınırından 1 metre 

   içeride olacak şekilde yerleştirilebilir.

Promosyon dağıtımları ayrı paketlenmiş olarak yapılabilir.

Kartvizit değişiminde MyTüyap aplikasyonu kullanılabilir.

Fuar alanı dışından yiyecek içecek siparişi verilmemesi önerilir. 

Yiyecek - içecek tüketiminin, fuar alanında yer alan yeme - içme alanlarında yapılması önerilir.


