INFORMACJE DODATKOWE
1. KONKURS NA NAJLEPSZY WYRÓB TARGÓW
W ramach Wystawy TELETECHNIKA 2018 przyznane zostaną nagrody prezentowanym
produktom. Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach:
1. teletechniczne systemy i urządzenia, wspierające rozwój
społeczeństwa informacyjnego (teleinformatyka, telefonia, telewizja),
2. teletechniczne systemy i urządzenia sygnalizacyjne i zabezpieczające
(sygnalizacja pożaru i włamania, kontrola dostępu, telewizja
dozorowa itd.),
3. rozwiązania dla budownictwa telekomunikacyjnego (obiektowego,
drogowego, liniowego),
4. usługi z zakresu teletechniki (projektowe, wykonawcze,
administracyjne, serwisowe, wspierające i inne).
Równocześnie przyznana zostanie Nagroda Główna za Najlepszy Wyrób Targów
ELEKTROTECHNIKA 2018.
Nagroda zostanie przyznana przez w pełni niezależną komisję.
Do nagrody głównej zostaną nominowane produkty, nagrodzone w poszczególnych
kategoriach.
Wypełniony Formularz 5 (Zgłoszenie Wyrobu na Konkurs) i eksponat należy dostarczyć
do siedziby organizatora do dnia 30 listopada 2017 r. Formularz zawiera oświadczenie,
że wyroby zgłoszone na Konkurs nie naruszają obowiązujących na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.
Dodatkowo zgłoszenie powinno zawierać:
 opis techniczny wraz ze sposobem eksploatacji, dane dotyczące
zastosowania,
 informacje o atestach, patentach, nagrodach i wyróżnieniach (w przypadku
słupów, latarni, rozdzielnic i innych urządzeń wielkogabarytowych, należy
przesłać szczegółowe rysunki i fotografie).
Koszt zgłoszenia jednego wyrobu lub rodziny wyrobów wynosi 600 zł + VAT.
Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości
otwarcia Targów w dniu 31 stycznia 2018 r.
Każdy Wystawca może zgłosić dowolną ilość wyrobów. Odbiór zgłoszonych wyrobów
powinien nastąpić przed Targami.
2. KONKURS NA INNOWACYJNY PRODUKT LUB TECHOLOGIĘ
W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA 2018 przyznana zostanie I, II i III Nagroda za
najbardziej innowacyjny produkt lub technologię prezentowaną na Targach. Konkurs
połączony będzie z konkursem na innowacyjny produkt lub technologię organizowany w
ramach Targów ŚWIATŁO 2018. Nagrody przyzna niezależna Komisja.
W Konkursie uczestniczyć mogą tylko te wyroby, rozwiązania techniczne bądź
technologie, które są wystawiane na Targach.
Produkty, rozwiązania techniczne lub technologie powinny spełniać następujące
kryteria:
 istnieć na rynku polskim nie dłużej niż jeden rok (licząc wstecz od daty Targów),
 nie być w tym okresie prezentowane na innych targach i nie być wcześniej
zgłoszone do żadnych konkursów w Polsce,
 nie naruszać obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej
Wypełniony Formularz 6 (Zgłoszenie na Konkurs Innowacyjny Produkt/Technologia) oraz
wyroby, rozwiązania techniczne lub dokumentację technologiczną należy dostarczyć do
siedziby Organizatora do dnia 30 listopada 2017 r.

Nagrody w Konkursie na najbardziej innowacyjny produkt lub technologię
prezentowaną na Targach zostaną wręczone podczas uroczystości otwarcia
Targów w dniu 31 stycznia 2018 r.
Każdy Wystawca może zgłosić maks. 3 wyroby, rozwiązania techniczne lub technologie.
Odbiór zgłoszonych wyrobów powinien nastąpić przed Targami.
3. KONKURS NA NAJLEPSZE STOISKO TARGÓW
W trakcie Targów ELEKTROTECHNIKA 2018 odbędzie się konkurs na najlepsze stoisko
targowe. Udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia. Konkurs połączony będzie z
konkursem na najlepsze stoisko organizowanym w ramach Targów ŚWIATŁO 2018.
W pierwszym dniu targów, powołana przez Organizatorów Komisja, złożona ze
specjalistów, dokona oceny wszystkich stoisk targowych i przyzna pierwszą, drugą i
trzecią nagrodę. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości otwarcia
targów 31 stycznia 2018 r.
4. UROCZYSTE SPOTKANIE WYSTAWCÓW
1 lutego 2018 r. (drugi dzień Targów) o godz. 19.30 odbędzie się wieczorne spotkanie
Wystawców. Każdy Wystawca może skorzystać z dwuosobowego zaproszenia. Udział
wymaga potwierdzenia do dnia 19 stycznia 2018r. Cena dodatkowego zaproszenia dla
jednej osoby wynosi 200 zł + VAT.
5. DANE TECHNICZNE HAL WYSTAWIENNICZYCH
Wysokość hal:
– Hala nr 1 – 10 m, dozwolona wysokość ekspozycyjna – 8 m
– Hala nr 2 – 4 m, dozwolona wysokość ekspozycyjna – 3,7 m
– Hala nr 3 – 10 m, dozwolona wysokość ekspozycyjna – 8 m
– Hala nr 4 – 12 m, dozwolona wysokość ekspozycyjna – 10 m
– Garaż podziemny – wysokość użytkowa 2,2 m
Bramy towarowe:
– Wysokość – 4,3 m
– Szerokość – 4,6 m
Maksymalne obciążenia użytkowe:
- Hala nr 1 – 800 kg/m2
- Hala nr 2 – 500 kg/m2
- Hala nr 3 – 3000 kg/m2
- Hala nr 4 – 6000 kg/m2

Dodatkowo zgłoszenie powinno zawierać:

pisemne uzasadnienie innowacyjności rozwiązania

opis techniczny wraz ze sposobem eksploatacji, dane dotyczące
zastosowania,

informacje o atestach, patentach (w przypadku urządzeń
wielkogabarytowych, należy przesłać szczegółowe rysunki i fotografie).
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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