
Організація логістики на ярмарку ceramitec 2018 
 
Щоб оптимально організувати логістику на ярмарку ceramitec 2018, під час установки виставкових стендів 
(з 6 по 9 квітня 2018 року) та в день їх демонтажу (субота, 14 квітня 2018 року) транспортний рух буде 
здійснюватися через пункт реєстрації вантажних автомобілів і центральну касу для внесення застави. Слід 
дотримуватися наведеної нижче процедури. 
 
 
Транспортні засоби з габаритною довжиною понад 8 метрів 
 
Транспортні засоби з габаритною довжиною понад 8 метрів спочатку під'їжджають до пункту реєстрації 
вантажних автомобілів на майданчик P1 Nord. Під'їзд здійснюється через ворота 11a.  
 
У пункті реєстрації виконується реєстрація водія й транспортного засобу, а також записується номер 
мобільного телефону водія. Коли на потрібному вантажному дворі буде достатньо вільного місця, водій 
отримає SMS-повідомлення з запрошенням в'їхати на територію.  
 
Під час виїзду з пункту реєстрації необхідно внести заставу в розмірі 100 євро готівкою (заставу буде 
повернуто в разі своєчасного виїзду протягом чотирьох годин біля виїзних воріт). Потім водій може в'їхати 
на територію через ворота, зазначені в SMS-повідомленні, і зайняти місце на призначеному вантажному 
дворі.  
 
 
Транспортні засоби з габаритною довжиною до 8 метрів 
 
Транспортні засоби з габаритною довжиною до 8 метрів спочатку під'їжджають до центральної каси для 
внесення застави на майданчик P7/P8. Під'їзд здійснюється через ворота 13.  
 
У касі потрібно внести заставу в розмірі 100 євро готівкою. Заставу буде повернуто в разі своєчасного 
виїзду протягом дозволеного проміжку часу. Час перебування на вантажному дворі залежить від категорії 
транспортного засобу: легкові автомобілі – одна година, транспортні засоби масою до 3,5 т – дві години, 
транспортні засоби масою до 7,5 т – чотири години.  
 
Після внесення застави безпосередній в'їзд на територію можливий за умови пред'явлення відповідної 
квитанції. Повернення застави здійснюється безпосередньо біля воріт на виїзді з території (за умови 
дотримання визначеного проміжку часу). Під'їжджати до центральної каси для внесення застави вже не 
потрібно. 
 
 
Важливо!  
 

1. Протягом зазначених вище днів в'їзд легкових автомобілів на територію не дозволяється до 14:00! 
Слід під'їхати до безкоштовних місць стоянки на майданчику P7/P8 через ворота 13. Там 
організоване безкоштовне човникове сполучення з павільйонами. 

 
2. Якщо для завантаження й розвантаження потрібні підйомні пристрої (автонавантажувачі, крани 

тощо), їх необхідно замовити заздалегідь в одного з офіційних виставкових експедиторів (Schen-
ker або Kühne+Nagel). Інакше в'їзд транспортних засобів може значно сповільнитися. Інструкції з 
використання підйомних пристроїв див. тут.  

 
3. Дотримуйтеся додаткових інструкцій і детальної інформації, наприклад плану ділянки з 

під'їзними воротами тощо, які наведені в керівництві з транспортного руху на ярмарку cera-
mitec 2018. 

 
 
 

http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/Hebegeraete-Lifting-Equipment.pdf
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/ceramitec-Verkehrsleitfaden-Traffic-Guide.pdf


 
 
 
 


