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I. artikulua: ARAUDIA

Arau hauek “Ficobaren Azokako Araudia”ren osagarri dira, eta, hain zuzen, Araudi horrek araupetzen ditu Ficobako erakustaldi guztiak 
eta azoka honi buruzko alderdi guztiak. Ficobak interpretatu eta aplikatuko ditu arau hauek, eta beretzat gordetzen du standen 
kokalekuetan salbuespenak arbitratzeko eskubidea, beharrezkotzat jotzen badu azokaren ikuspegi orokorrean eta stand guztien 
ikusgaitasunean oinarriturik.

II. artikulua: IKUSPEGI OROKORRA

Standen diseinuek azokaren ikuspegi orokorra eta alboko standen ikusgaitasuna errespetatu behar dituzte, bai eraikuntzen 
kokalekuari dagokionez, bai apaintzeko eta publizitatea egiteko elementuen kokalekuari dagokionez.

III. artikulua: PROIEKTUA ONARTZEA

Standen diseinu librea aukeratzen duten enpresek Go Mobilityren Sail Komertzialera bidali beharko dute beren proiektua, onar dadin, 
muntaketa hasi aurreko hilabetean. Muga-eguna 2018ko urriaren 26a da.
FICOBA. Go Mobility Sail Komertziala. 
Iparralde hiribidea 43, 20302 Irun 
E-mail: expo@gomobility.org 
Fax: (+34) 943 61 61 64

IV. artikulua: MUNTATZEKO ZERBITZUAK

www.gomobility.eus web-orrian eskuratu daiteke kontrata daitezkeen produktu eta zerbitzuen katalogoa. Kontratatutako zerbitzu eta 
produktu guztiak muntatzen hasi aurretik ordaindu beharko dira.
Stand guztiak moketa edo oholtzarekin muntatu beharko dira nahitaez.

V. artikulua: SARTZEKO BAIMENA 
Merkantziak sartzen hasteko, eremua alokatzeagatik eta kontratatutako zerbitzu osagarriengatik egin beharreko ordainketa guztiak 
egin behar dira lehenbizi. 

VI. artikulua: MERKANTZIAK AURREZ BIDALTZEA ETA JASOTZEA 
Enpresa erakusketariak aurrez bidali ahal izango du Antolakuntzak jasoko duen merkantzia. Egun eta ordutegi hauetan jasoko du 
aurrez: azaroaren 19tik 23ra, 9:00etatik 15:00etara.
Enpresa garraiolariak bere kabuz eta bere arriskupean deskargatuko du merkantzia, eta kamioi plataformaduna ekarri beharko du 
horretarako. Orga jasotzailea erabili behar bada, enpresa erakusketariari fakturatuko zaio zerbitzua. Aurrez erreserbatu ezean, ezin da 
bermatu orga jasotzailea erabilgarri egongo denik.
Ez da jasoko merkantziarik azaroaren 19an ordainketa guztiak eginak ez dituzten enpresengandik.

VII. artikulua: MUNTATU ETA DESMUNTATZEKO EGUNAK

Muntatzeko: 2018ko azaroaren 24tik 26ra, 8:00etatik 20:00ra.
Standak desmuntatzeko: azaroaren 28an 18:30etik 20:30era, eta azaroaren 29 eta 30ean 8:00etatik 20:00etara.

VIII. artikulua: ERAIKITAKO AZALERA ETA ITXITURA ITSUAK

Ibilgailuak erakusteko erabiliko diren standetan, bulego, biltegi, videowall eta abarretarako eraikitako azalera solidoa ezingo da izan 
kontratatutako azaleraren % 30 baino handiagoa (% 50 Industria Laguntzailearen standetarako).
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Perimetroko ITXITURA ITSUAK ezingo dira izan korridorera irekitako fatxada bakoitzaren % 30 baino handiagoak (% 50etik gorakoak 
INDUSTRIA LAGUNTZAILEAREN standetarako). Itxitura luzeagoak egin nahi badira, gutxienez 3 m atzeraeman beharko dira 
barrualderantz, eta ezingo dira izan fatxadaren luzeraren % 80tik gorakoak.
Eraikuntzako edo apaintzeko elementuak ezingo dira, inola ere, 50 cm baino gehiago irten esleitutako eremuaren perimetrotik, eta 
gutxienez 2,5 metroko altueratik aurrera, ezta perimetroan gehieneko 4 metroko altuera gainditu ere. Fokuak standaren barrualdera 
begira jarri behar dira. Eraikuntzak pabilioiaren hormatik hurbilen dagoen standaren herenean kokatu beharko dira, gainerako 
erakusketariak ikusi ahal izateko moduan.
Ikusi adibidea:

IX. artikulua: ALTUERA

Hormara atxikitako standak:
Pabilioiaren hormara atxikitako edozein eraikuntza, apaintze eta publizitateko elementurako, sei metroko (6 m) altuera baimendu da 
gehienez, pabilioiaren lurzorutik neurtuta. Konexio-nukleoetan, lau metrokoa izango da altuera hori (4 m).

Hormara atxiki gabeko standak:
Pabilioiaren hormara atxiki gabeko edozein eraikuntza- eta apaintze-elementurako, lau metroko (4 m) altuera baimendu da gehienez, 
pabilioiaren lurzorutik neurtuta.

Totem edo masta moduko elementuak onartuko dira, baldin eta gehienez ere 1 metro zabal eta 2 metro garai badira, eta bi metro 
(2 m) atzeraeman badira, gutxienez, standaren perimetrotik.

Pabilioiaren hormara atxiki gabeko korridoreetan, gehienez ere metro beteko (1 m) altuera baimentzen da korridorea mugatzeko 
funtzioa duen edozein elementurako, pabilioiaren lurzorutik neurtuta. Horrez gain, elementu horietan ezingo da txertatu izen 
komertzialik edo inolako publizitaterik.

X. artikulua: OBJEKTUAK ESEKITZEA - RIGGING

Elementu goratuak edo esekiak dituzten stand guztietarako, Antolakuntzari kontsulta egin behar zaio expo@gomobility.eus 
helbidean.
Baimena emango da pabilioiaren sabaitik argiztapen-egiturak esekitzeko, FICOBAK ezarritako puntuetan, erakusketariak eta/edo 
muntatzaileak egindako eskaeraren arabera, 6 metroko garaieran pabilioiaren lurzorutik neurtuta. Horretarako, ezinbestean bidali 
beharko zaio Antolakuntzari proiektuaren dokumentazioa eta standaren altueraren gaineko informazioa, onar eta baimen dezan. 
Dokumentazioa helbide honetara bidali behar da: expo@gomobility.eus.

Garrantzitsua: ziurtatutako muntatzaile batek egin beharko du rigging instalazioa. 

Guztira bi kartel zintzilikatu ahal izango dira argiztapen-elementuetatik, 6 metroko garaieran, kartelaren goiko aldetik pabilioiko 
lurzorura arte neurtuta. Kartelak 3 metro zabal eta 2 metro garai izango dira gehienez ere. Bi kartel horietatik, pabilioiaren sarrerari 
begira jarri beharko da bat, eta erdiko korridoreari begira bestea, eraikuntza-eremuaren aldean. Pabiloiaren sarrerari begirako kartelak 
mailakatuta jarri beharko dira; hau da, sarreratik hurbilen dauden standek erdiko korridoretik ahal bezain urrun jarri beharko dituzte, 
eta hurrengo kartelak erdiko korridoretik hurbilago kokatuko dira pixkanaka. Horrela jarriko dira gainerakoak ere, pabilioiaren amaieran 
daudenetara iritsi arte, eta horiek ezarriko dira erdiko korridoretik hurbilen.

XI. artikulua: PROBA-BOXETARAKO EREMUAK KANPOALDEAN

Kanpoaldeko eremuak ibilgailuen probak egiteko boxetarako utzi dira. Pabilioi barruan standa duten ibilgailu-erakusketariek soilik 
erabil ditzakete eremu horiek. Eremu horietan ez da baimentzen inolako eraikuntzarik, karpa motakoak izan ezik, 6 metroko garaieran 
gehienez. Muntaketa-eskubideak tarifan daude sartuta.

XII. artikulua: ARAUDI OROKORRA AZOKAKO STAND GUZTIETARAKO

Gainerako arauetarako, FICOBA FUNDAZIOAREN Parte Hartzeko Arau Orokorretan jasotakoak izango dira aplikagarri.
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