
Ceramitec 2018'de lojistik 
 
Ceramitec 2018'de lojistiğin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için; montajın yapılacağı günlerde (06 – 09 Nisan 
2018) ve demontajın yapılacağı cumartesi günü (14 Nisan 2018) ulaşım, kamyonların giriş noktası (Lkw-Check 
In) ve ana depozito gişesi (Kautionskasse) üzerinden sağlanacaktır. Bu noktada aşağıdaki sürece dikkat 
edilmelidir: 
 
 
Toplam uzunluğu 8 metreden daha fazla olan araçlar: 
 
Toplam uzunluğu 8 metreden daha fazla olan araçlar ilk olarak P1 Kuzey (Nord) alanında bulunan kamyon giriş 
noktasına (Lkw-Check In) giderler. Giriş, 11a numaralı kapıdan sağlanır.  
 
Giriş noktasında, sürücünün cep telefonu numarasının da dahil olduğu sürücü ve araç kayıt işlemi gerçekleştirilir. 
İstenen yükleme sahasında yeterli alan bulunması halinde sürücü, kendisini alanın girişine yönlendirecek bir kısa 
mesaj alır.  
 
Giriş işlemlerinin yapıldığı noktanın çıkışında depozito olarak 100 € nakit ödeme gerçekleştirilmelidir (depozito, 
izin verilen dört saatlik süreye göre zamanında çıkış yapılması halinde alanın çıkış kapısında geri alınacaktır). Bu 
işlemden sonra iletilen kısa mesajda belirtilen alan kapısından geçilerek hedef yükleme noktasına doğru gidilir.  
 
 
Toplam uzunluğu 8 metreden daha az olan araçlar: 
 
Toplam uzunluğu 8 metreden daha az olan araçlar, ilk olarak P7/P8 alanında bulunan ana depozito gişesine 
(Kautionskasse) giderler. Giriş, 13 numaralı kapıdan sağlanır.  
 
Depozito gişesine (Kautionskasse) depozito olarak 100 € nakit ödeme gerçekleştirilmelidir. Depozito, izin verilen 
süre içerisinde zamanında çıkış sağlanması halinde geri alınabilir. Bu prosedür araç sınıfına göre farklılık 
göstermektedir: Binek araçlara verilen süre bir saat, 3,5 ton ağırlığa kadar olan araçlara verilen süre iki saat, 7,5 
ton ağırlığa kadar olan araçlara verilen süre ise dört saattir.  
 
Depozito ödendikten sonra, depozito makbuzunun ibraz edilmesi karşılığında alana doğrudan giriş sağlanır. 
Depozito (belirtilen süreye uyulması halinde) alanın çıkış kapısında iade edilir. Tekrar ana depozito gişesine 
gidilmesine gerek yoktur. 
 
 
Önemli!  
 

1. Yukarıda belirtilen günlerde binek araçların alana girişine saat 14:00'e kadar izin verilmez! P7/P8 
alanında, 13 numaralı kapıdan girilen ücretsiz park alanları bulunmaktadır. İlgili yerden salonlara ücretsiz 
seferler düzenlenecektir. 

 
2. Yükleme ve boşaltma işlemleri için kaldırma aletleri (forklift, vinç, ...) gerekecekse fuarın resmi 

nakliyecilerinden (Schenker veya Kühne+Nagel) önceden sipariş edilmelidir. Aksi halde, girişte çok ciddi 
gecikmeler yaşanabilir. Kaldırma aletlerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler buradan incelenebilir.  

 
3. Diğer bütün düzenlemeler ve detaylar (örn. giriş kapılarının da bulunduğu yerleşim planı vb.) için 

Ceramitec 2018 Ulaşım Rehberi dikkate alınmalıdır! 
 
 
 
 
 
 
 

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

