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Oργανωθείτε έγκαιρα για τη συμμετοχή σας 
στo 6ο Athens Coffee Festival!

Καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμ-
μετοχή σας στο Athens Coffee Festival και να σας ευ-
χηθούμε καλή επιτυχία! Παρακαλούμε να διαβάσετε με 
προσοχή και να τηρήσετε τις οδηγίες προκειμένου έτσι 
να συνδράμετε αποτελεσματικά στην προσπάθειά μας 
ώστε το φεστιβάλ να οργανωθεί με τον καλύτερο και 
πιο αποτελεσματικό τρόπο.  
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η είσοδος  στους κλειστούς χώρους θα γί-
νεται σύμφωνα με το ισχύoν υγειονομικό πρωτόκολλο.
Η συμμετοχή των εκθετών στο φεστιβάλ διέπεται από 
τους όρους συμμετοχής και τον κανονισμό λειτουργίας 

του φεστιβάλ που περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό 
συμμετοχής που έχουν υπογράψει. Επίσης, σύμφωνα 
με το συμφωνητικό συμμετοχής, οι εκθέτες οφείλουν 
να ανταποκρίνονται σε όσα τους γνωστοποιούνται και 
στα χρονικά όρια που τους τίθενται, σε σχέση με τις ορ-
γανωτικές, λειτουργικές και χρονικές λεπτομέρειες του 
φεστιβάλ. Οι όροι αυτοί δεσμεύουν τόσο τους εκθέτες 
όσο και τα τρίτα πρόσωπα, εταιρείες που θα χρησιμο-
ποιηθούν κατά την κατασκευή, λειτουργία, αποξήλωση 
του περιπτέρου (κατασκευαστές περιπτέρων, promoters, 
προσωπικό του περιπτέρου). 

ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΑΣ
Όσοι θέλετε να εκτυπώσετε σε μεγέθυνση το περίπτερό σας, επισκεφθείτε 

το www.athenscoffeefestival.gr, επιλέξτε "Κάτοψη εκθεσιακού χώρου", κάντε download  
το αρχείο PDF και εκτυπώστε το σημείο όπου βρίσκεται το περίπτερό σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 
Απόστολος Μπουσγολίτης

Τεχνικός Σύμβουλος Οργάνωσης, Μ. 6945 857846, Τ. 210 5242100
Eλευθερία Γιαρίκη

Operations Αssistant, Μ. 6932 912618, Τ. 210 5242100
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Γενικές πληροφορίες 

01.  ΧΏΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΏΓΗΣ.  
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΏΝ

Το Athens Coffee Festival θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνό-
πολη του Δήμου Αθηναίων (Γκάζι), που είναι σημείο συνά-
ντησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα Βιομηχανικά Μουσεία της χώρας μας. Τα πε-
ρίπτερα των εκθετών θα αναπτυχθούν τόσο εντός των αι-
θουσών (D7, D9, D12) όσο και στους εξωτερικούς χώρους. 

02.  ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Athens Coffee Festival θα λειτουργήσει από το Σάββα-
το 24 Σεπτεμβρίου έως Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. Οι 
ημέρες και ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ θα είναι Σαβ-
βατοκύριακο 10:00 - 21:00 και Δευτέρα 11.00 - 21.00.

03.  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΘΕΤΏΝ

Το Athens Coffee Festival θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνό-
πολη, στο Γκάζι, στο ιστορικό εργοστάσιο φωταερίου της 
Αθήνας που έχει συνδεθεί στη συνείδηση του κοινού με τη 
διοργάνωση ιδιαίτερων εκδηλώσεων. Η προσέλευση των 
επισκεπτών θα εξυπηρετείται αποκλειστικά από την είσο-
δο της Τεχνόπολης, επί της οδού Ιάκχου (μόλις 50 μέτρα 
από τον σταθμό "Κεραμεικός" του Μετρό). Οι επισκέπτες 
που δεν θα φέρουν πρόσκληση θα καταβάλλουν αντίτι-
μο εισιτηρίου. Η περιήγησή τους τόσο στους στεγασμένους 
όσο και στους υπαίθριους χώρους του φεστιβάλ θα είναι 
ελεύθερη. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων - παρουσι-
άσεων στους κλειστούς χώρους θα γίνεται ακολουθώντας 
το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Οι εκθέτες μπορούν 
να απευθύνονται στην κεντρική γραμματεία του φεστιβάλ 
που θα βρίσκεται εντός της αίθουσας D12. Για λόγους α-
σφαλείας και τήρηση των μέτρων, η έξοδος του Φεστιβάλ 
θα γίνεται από την οδό Περσεφόνης.

04. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΏΝΑ

Kατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλω-
σης του φεστιβάλ (20/09/2022 έως 28/09/2022) για οργανω-
τικά θέματα θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο 
Θεοδωρόπουλο στο τηλέφωνο 6936021080.  Ενώ για τεχνι-
κά θέματα επικοινωνήστε με τον κ. Απόστολο Μπουσγολίτη 
(6945857846) ή την κα. Ελευθερία Γιαρίκη (6932 912618).

05.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ

Για τους καταναλωτές που δεν θα έχουν δωρεάν πρόσκληση, 
η είσοδος στο Athens Coffee Festival προϋποθέτει την έκδο-
ση ατομικού εισιτηρίου με ημερήσια διάρκεια και αντίτιμο 4 
ευρώ. Η αγορά των εισιτηρίων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 
του www.athenscoffeefestival.gr. Η διοργανώτρια εταιρεία 
παρέχει σε κάθε εκθέτη δωρεάν ηλεκτρονικές προσκλήσεις. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες, επικοινωνήστε 
με την υπεύθυνη στη γραμματεία του εμπορικού τμήματος 
κα. Μορφούλα Σπιχοπούλου στο τηλέφωνο 6973777184. Η 
διοργανώτρια εταιρεία θα αποστείλει σε 20.000 επαγγελμα-
τίες του χώρου, προσκλήσεις μέσω sms για δωρεάν είσοδο 
στο φεστιβάλ. Οι προσκλήσεις αυτές είναι αυστηρά για ένα 
άτομο. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών έχουν ελεύθερη είσοδο.

06.  EΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΏΛΗΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ

Το ATHENS COFFEE FESTIVAL εκτός των επαγγελματιών του 
κλάδου απευθύνεται και στους καταναλωτές, για το λόγο αυ-
τό επιτρέπεται η λιανική πώληση προϊόντων (συσκευασίες κα-
φέ - μηχανές - συσκευασμένα παρελκόμενα - αξεσουάρ και 
gadgets). Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να πραγματοποι-
ήσουν πωλήσεις στα περίπτερα συμμετοχής τους θα πρέπει να 
ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ που ανήκουν, ώστε να 
πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την πώ-
ληση προϊόντων εντός του φεστιβάλ.

Παραλαβή και κατασκευή
περιπτέρων 

01.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΏΝ. ΚΑΡΤΕΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΤΏΝ

Οι εκθέτες που έχουν περίπτερα ίχνους εδάφους ει-
τε σε εξωτερικό είτε σε εσωτερικό χώρο θα παραλά-
βουν τα περίπτερα για την κατασκευή τους την Τρί-
τη 20/09 από τις 08.00. Οι εκθέτες οι οποίοι θα έ-
χουν έτοιμα περίπτερα τύπου τέντας θα τα πα-
ραλάβουν από το πρωί την Παρασκευή 23/09.  
Κάθε εκθέτης πρίν παραλάβει το περίπτερό του θα πρέ-
πει να προσέλθει στη γραμματεία του φεστιβάλ προκει-
μένου να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 
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Η παραλαβή των πάσων ελευθέρας εισόδου μπορεί να 
γίνει από Πέμπτη 22/09. Βασική προϋπόθεση η κατα-
χώρηση των ονομ/νων στην εξειδικευμένη πλατφόρμα. 

02.  ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΏΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΏΝ

Οι κατασκευαστές των περιπτέρων ίχνους εδάφους μπορούν 
να ξεκινήσουν τις εργασίες τους από την Τρίτη 20 Σεπτεμβρί-
ου, και πρέπει να τις έχουν ολοκληρώσει έως το βράδυ της 
Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου. Οι ώρες εργασίας για τις προ-
ετοιμασίες των περιπτέρων είναι καθημερινά (Δευτέρα-Πέ-
μπτη) 08:00 έως 22:00.

03.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΏΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΏΝ  
& ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΏΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΏΝ

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φεστιβάλ, οι 
εκθέτες μπορούν να μεταφέρουν τα εκθέματά τους μό-
νο με ιδία μέσα εντός του περιπτέρου τους. Οι εκθέτες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την είσοδο επί της οδού 
Περσεφόνης, για την μεταφορά και παραλαβή των εκ-
θεμάτων τους. Κατά τις μέρες λειτουργίας του φεστι-
βάλ, όλοι οι εκθέτες και το προσωπικό τους μπορούν 
να εισέρχονται στα περίπτερά τους μέχρι και δύο ώρες 
πριν από την έναρξη της λειτουργίας με την επίδειξη της 
κάρτας εισόδου. Τις ίδιες ώρες πρέπει να γίνεται και ο 
ανεφοδιασμός των περιπτέρων με όλα τα απαραίτητα 
για την καθημερινή λειτουργία τους. Απαγορεύεται ο ε-
φοδιασμός των περιπτέρων κατά τις ώρες λειτουργίας 
του φεστιβάλ.

Τεχνικές προδιαγραφές 
περιπτέρων. Έξτρα παροχές

01.  ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
(ΤΥΠΟΥ ΤΕΝΤΑΣ)

Η τοποθέτηση των τεντών, 3χ3m, 4χ2m, 4χ2,5m και 
4χ4m, γίνεται από την εταιρία INTERFORM (Υπεύθυνη: 
Μαρία Στάμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 505593) 
η οποία θα επικοινωνήσει με τους εκθέτες για τυχόν ε-
πιπρόσθετες παροχές, εκτυπώσεις, έπιπλα, ράφια κ.λπ. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή στην επωνυμία 
της μετώπης επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της 
Forum AE.

•  Ετοιμοπαράδοτα περίπτερα - τέντα 3χ3m 

•  Ετοιμοπαράδοτα περίπτερα - τέντα 4χ2m

Τα περίπτερα - τέντα 3χ3m, 4χ2 και 4x2.5m παραδίδονται 
με υπερυψωμένο δάπεδο, τοιχοποιία, μετώπη με την επω-
νυμία του εκθέτη και βασικό φωτισμό με διπλή στήλη (φώ-
τα φθορίου) και μία πρίζα 500 watt. Στην περίπτωση της 
τέντας 4x4m παρέχεται μία επιπλέον διπλή στήλη φθορί-
ου και  μοκέτα.

02.  ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΙΧΝΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΏΝ 

Τα περίπτερα με ίχνος εδάφους μπορούν να έχουν μέγι-
στο ύψος που να μην υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα όπου αυτό 
είναι δυνατό. Για όλα τα περίπτερα κατασκευής υπάρχουν 
οι παρακάτω απαγορεύσεις - επισημάνσεις: 
•  Απαγορεύεται το κλείσιμο των ανοιχτών πλευρών των 

περιπτέρων όπως ενδεικτικά αποτυπώνονται στην κάτο-
ψη του φεστιβάλ. Οποιαδήποτε παρέκκλιση επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος  από τον εκθέτη και ε-
γκρίσεως από τον οργανωτή.

• Απαγορεύεται η χρήση γυψοσανίδας.
•  Απαγορεύεται η χρήση όλων των μέσων - υλικών που 

καταστρέφουν ή αλλοιώνουν τα δάπεδα τις κολώνες και 
οποιοδήποτε δομικό στοιχείο του χώρου. 

• Όλα τα περίπτερα πρέπει να είναι αυτοστήρικτα.
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•  Απαγορεύεται το τρύπημα σε τοίχους και στο έδαφος. Η 
αντιστήριξη των κατασκευών των περιπτέρων δεν πρέπει 
να βασίζεται στα κτίρια ή σε κατασκευαστικά στοιχεία ο-
ποιαδήποτε μορφής της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

•  Όλες οι κατασκευές και αντιστηρίξεις πρέπει να παραμέ-
νουν εντός των ορίων του περιπτέρου.

•  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες ή ζημιές στο χώ-
ρο, ο εκθέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει χρημα-
τική αποζημίωση στον οργανωτή στο ύψος που θα κα-
θορίσει η τεχνική υπηρεσία της Τεχνόπολης. 

•  Οποιαδήποτε μορφή προβολής ή εκμετάλλευσης χώ-
ρου από τον εκθέτη πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός του 
προκαθορισμένου χώρου που έχει διατεθεί από τον ορ-
γανωτή, όπως και η διάθεση του διαφημιστικού τους υ-
λικού. Οποιαδήποτε παρέκκλιση πρέπει να γίνεται με ά-
δεια από τον οργανωτή. 

•  Τα περίπτερα με τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να ακο-
λουθούν το πρωτόκολλο των καταστημάτων εστίασης. 

•  Απαγορεύεται η κοπή υλικών εντός των αιθουσών, ό-
πως και η χρήση τροχών κοψίματος - τριβής και ηλε-
κτροκολλήσεις.

 •   Όποιο περίπτερο υπερβαίνει καθ΄ ύψος το γειτονικό του 
περίπτερο στη μεσοτοιχία τους πρέπει να καλύπτει ευ-
πρεπώς με λευκή μελαμίνη τη διαφορά και χωρίς χρή-
ση διακριτικών.

•  Απαγορεύεται αυστηρά η απευθείας κόλληση ταινίας δι-
πλής όψης στο δάπεδο των χώρων των αιθουσών. Επι-
τρέπεται μόνο η επικόλλησή της πάνω σε ήδη τοποθετη-
μένη χαρτοταινία ή η χρήση ειδικής ταινίας διπλής όψε-
ως η οποία δεν αφήνει ίχνη.

•  Στα προκαθορισμένα τοιχία τοποθέτησης εκτυπώσεων  - 
μπάνερ (αίθουσα D12) η τοποθέτηση γίνεται με συρρα-
πτικό ή αυτοκόλλητο χαμηλής επικολλήσεως. 

•  Η ανάρτηση μπάνερ γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης 
με τον οργανωτή λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το θέμα της α-
σφάλειας. Επιτρέπονται μόνο ελαφριού τύπου μπάνερ.

•  Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή και εμπόδιο ε-
ντός του προκαθορισμένου διαδρόμου 2,5 μέτρων κυ-
κλοφορίας του κοινού. 

•   Όλα τα στόμια κλιματισμού πρέπει να είναι λειτουργικά 
και να μην καλύπτονται. 

•  Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να είναι προσβάσιμοι 
και λειτουργικοί.

03.   ΦΏΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΏΝ. ΕΞΤΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για τις απαιτήσεις σε παροχή ρεύματος θα γίνει επικοι-
νωνία από την εταιρεία Μυρίδης που έχει αναλάβει την 
εγκατάσταση των παροχών ηλεκτροδότησης του φεστι-
βάλ. Η εταιρεία Μυρίδης θα σας στείλει φόρμα για πα-
ραγγελία της ηλεκτρικής παροχής όπως και για τυχόν ε-

πιπρόσθετες ηλεκτρολογικές εργασίες που θα χρειαστείτε. 
Για ηλεκτρολογικές εργασίες που δεν εκτελούνται από τον 
ηλεκτρολόγο της διοργάνωσης, απαιτείται εκ των προτέ-
ρων η βεβαίωση της ευθύνης των ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεών από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο του εκάστο-
τε περιπτέρου για τα παραγγελθέντα KW προς την εται-
ρεία Μυρίδης, υπεύθυνος Ηλίας Μυρίδης 2105754691. 
Το κόστος μονοφασικού ή τριφασικού ρεύματος ανέρχε-
ται στα 23 ευρώ / ΚW.  

04.   YΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΠΑΓΟΣ

O χώρος δεν διαθέτει υποδομές αποχέτευσης και παρο-
χής νερού. Η προμήθεια νερού θα γίνει από ειδική εταιρεία 
συμβεβλημμένη με τη διοργανώτρια εταιρεία η οποία σε 
συνεννόηση με τους εκθέτες θα τους προμηθεύει φυάλες 
νερού κατά παραγγελία για την τροφοδοσία των μηχανών, 
καθώς οι ίδιες φυάλες μπορούν να χρησιμοποιούνται και για 
την αποχέτευση. Σε τρία διαφορετικά σημεία του φεστιβάλ 
θα υπάρχουν κοινόχρηστες λάντζες για την εξυπηρέτηση 
των εκθετών καθώς και σημεία απορροής των αποβλήτων.  
Η συμβεβλημμένη εταιρεία λέγεται WATER FRESH η ο-
ποία μπορεί να παρέχει ψύκτες νερού δωρεάν και αντλί-
ες κατά παραγγελία για τις μηχανές καφέ στα περίπτερα. 
Υπεύθυνος: Τσαλδάρης Μανώλης, τηλέφωνο επικοινωνί-
ας 2104913132. Επιπλέον, η εταιρία EXPRESS COOLING 
SERVICE θα μπορεί να προμηθεύει πάγο στους εκθέτες 
που θα επιθυμούν κατά την διάρκεια λειτουργίας του φε-
στιβάλ. Υπεύθυνος: Κώστας Χαμζάϊ, τηλέφωνο επικοινω-
νίας 6936142355.

05.   HΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Όλη η ηχητική κάλυψη του φεστιβάλ παρέχεται από τη δι-
οργανώτρια εταιρεία με κεντρική μεγαφωνική σύνδεση α-
πό όπου θα γίνεται πρόγραμμα με DJ. Απαγορεύεται στους 
εκθέτες να έχουν ηχεία προκειμένου να παράγουν ή να α-
ναπαράγουν μουσική όπως και απαγορεύεται, η ζωντανή 
(live) μουσική εντός των περιπτέρων τους.

Φύλαξη - Καθαρισμός έκθεσης 
& Ασφάλεια εκθεμάτων

01.  ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το φεστιβάλ κατά την διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργί-
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ας και αποξήλωσης θα φυλάσσεται από προσωπικό της α-
σφάλειας της εταιρείας GLOBAL PROTECTION SECURITY 
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5440777), όπου μπορείτε να 
απευθυνθείτε και για αποκλειστική φύλαξη του περιπτέρου 
σας. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και α-
ποξήλωσης όπου στον χώρο εργάζονται πολλά συνεργεία, 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους εκθέτες όσο αφορά 
στην ασφάλεια των εκθεμάτων τους. Στον χώρο των περι-
πτέρων πρέπει να παραμένει προσωπικό των εκθετών μέχρι 
την αποχώρηση και των τελευταίων επισκεπτών. 

02.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΏΝ ΔΟΜΗΣ

Η εταιρεία 1 SERVICES (Υπεύθυνη καθαρισμού: Μπαλάσου 
Χριστίνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985113103) θα φρο-
ντίζει για τον καθαρισμό όλων των κοινόχρηστων χώρων. 
Η καθαριότητα των περιπτέρων και των εκθεμάτων γίνεται 
με ευθύνη των εκθετών. Οι εκθέτες φέρουν την αποκλειστι-
κή ευθύνη για την αποκομιδή και απομάκρυνση όλου του 
άχρηστου υλικού που θα προκύψει κατά την κατασκευή και 
την αποξήλωση των περιπτέρων τους. 

03.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΘΕΜΑΤΏΝ

Η διοργανώτρια εταιρεία παρέχει ασφάλεια αστικής ευθύ-
νης που αφορά σε ολόκληρο το φεστιβάλ. Εν τούτοις οι 
εκθέτες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του φε-
στιβάλ και τους όρους συμμετοχής, είναι πλήρως υπεύθυ-
νοι για την ασφάλεια των εκθεμάτων και του προσωπικού 
τους κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας, της λειτουργίας του 
φεστιβάλ και της απόσυρσης των εκθεμάτων (για ατυχή-
ματα, κλοπή, φωτιά κ.λπ). Για το λόγο αυτό όλοι οι εκθέτες 
οφείλουν να ασφαλιστούν για την κάλυψη των παραπά-
νω κινδύνων. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φεστιβάλ 
κάθε εκθέτης οφείλει να εποπτεύει τα εκθέματα του περι-
πτέρου του, καθώς η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευ-
θύνη για τυχόν φθορές ή απώλειες. 

04.  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Όλες οι υποδομές πυροπροστασίας, πυροσβεστικές φω-
λιές, μπουτόν συναγερμού πρέπει να είναι εμφανείς ή με 
διακριτική σήμανση πλήρως προσβάσιμες και λειτουργικές. 

Kλείσιμο φεστιβάλ. 
Απομάκρυνση εκθεμάτων. 

Αποξήλωση

01.  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΏΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΏΝ & ΕΚΘΕΜΑΤΏΝ

Το φεστιβάλ θα κλείσει τις πόρτες του για το κοινό την 
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00. Μετά την ώρα 
αυτή οι ίδιοι οι εκθέτες και το προσωπικό τους πρέπει 
να φροντίσουν για την ασφάλεια των εκθεμάτων τους. 
Για το λόγο αυτό όλοι οι εκθέτες πρέπει να παραμείνουν 
στα περίπτερά τους μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευ-
ταίος επισκέπτης (ώρα 22:00). Εν τω μεταξύ οι εκθέτες 
πρέπει να συσκευάζουν και να συγκεντρώνουν τα εκθέ-
ματά τους σε ένα γωνιακό σημείο του περιπτέρου τους. 
Φεύγοντας οι εκθέτες πρέπει να πάρουν μαζί τους το ί-
διο βράδυ όλα τα πολύτιμα μικροαντικείμενα, (laptops, 
κινητά, οθόνες, καφετιέρες κ.λπ.), ενώ θα έχουν και τη 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν την αποξήλωση των πε-
ριπτέρων τους. Mετά την πλήρη αποχώρηση των επισκε-
πτών θα επιτραπεί η έξοδος των εκθεμάτων και η προ-
σέγγιση των φορτηγών για την αποξήλωση.

02.  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & 
ΑΠΟΞΗΛΏΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΏΝ 
ΕΚΘΕΜΑΤΏΝ

Οι εκθέτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την α-
ποκομιδή και απομάκρυνση όλου του άχρηστου υλικού 
που θα προκύψει κατά την κατασκευή και την αποξήλω-
ση των περιπτέρων τους. Με την αποξήλωση ο εκθέτης 
και ο κατασκευαστής του υποχρεούνται να παραδώσουν 
τον χώρο τους στην αρχική κατάσταση παραλαβής του, 
απομακρύνοντας κάθε μορφής και μεγέθους κατασκευ-
αστικών απορριμμάτων εκτός του ευρύτερου  χώρου 
του φεστιβάλ. Η αποξήλωση θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τις 15:00 την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022.  
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www.athenscoffeefestival.gr

Προετοιμάστε έγκαιρα
τη συμμετοχή σας!
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