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QUY ĐỊNH CHUNG 

1. GIẤY MỜI, THẺ GIAN HÀNG VÀ CATALOGUE 

- Thẻ gian hàng: Đơn vị tham dự sẽ được cấp miễn phí 3 thẻ ra vào/gian hàng tiêu chuẩn hoặc 9m2 đất trống, trường 

hợp đăng ký thêm BTC sẽ thu phí 100.000đ/thẻ. 

- Giấy mời: 10 giấy mời khai mạc, 20 giấy mời thường xuyên để mời các đối tác tới thăm quan giao dịch (trong 

trường hợp có nhu cầu thêm đề nghị thông báo cho Ban tổ chức để cân đối và cung cấp thêm nếu được). 

- Catalogue: 1 cuốn catalogue, Đơn vị có tham gia đăng Quảng cáo trong cuốn catalogue sẽ được cấp thêm 02 cuốn. 

Catalogue sẽ được phát có chọn lọc tại triển lãm cho khách thăm quan chuyên ngành 

Lưu ý:  

- Thẻ ra vào, catalogue của các gian hàng được cấp trước khi đơn vị nhận gian hàng tại quầy lễ tân – Thông tin. 

- Giấy tiếp nhận gian hàng chỉ được cấp sau khi đơn vị nộp đủ tiền thuê gian hàng theo hợp đồng và có xác nhận của 

bộ phận tài chính 

- Do số lượng thẻ, giấy mời và catalogue có hạn nên các doanh nghiệp có nhu cầu thêm xin liên hệ với Ban tổ chức. 

Chúng tôi sẽ bổ sung sau khi đã phát đủ tiêu chuẩn cho các gian hàng. 

- Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời cho các đơn vị qua đường bưu điện hoặc chuyển trực tiếp, tới ngày 8/12/2019 nếu đơn 

vị nào chưa nhận được xin vui lòng thông báo với Ban tổ chức để kịp thời bổ sung. 

 

2. GIAN HÀNG  

- Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3m x 3m) bao gồm:  Vách ngăn cao 2,5m, biển tên gian hàng (Theo Mẫu 2 Đăng ký Biển 

tên đơn vị tham dự triển lãm), thảm trải sàn, 1 bàn thông tin, 2 ghế, 2 bóng đèn tuýp (neon), 1 sọt rác, 1 ổ cắm điện 

5Am-pe. 

- Gian hàng đất trống: (Chỉ gồm phần diện tích trưng bày tại triển lãm) 

Các đơn vị tham dự tự thực hiện dàn dựng, trang trí, trước khi tiến hành thi công, thiết kế dàn dựng phải được gửi 

cho Ban tổ chức trước tối thiểu 10 ngày và sự chấp thuận của Ban tổ chức (đề nghị cung cấp thông tin của người phụ 

trách dàn dựng). Ban tổ chức chỉ tiến hành thiết kế và dàn dựng khi có yêu cầu (khoản kinh phí này sẽ do đơn vị tham 

dự chi trả theo hợp đồng dàn dựng riêng)  

Lưu ý:  

- Ngoài các trang thiết bị được cấp theo tiêu chuẩn, nếu có thêm nhu cầu, đề nghị liên hệ với bộ phận dịch vụ và 

thanh toán các khoản chi phí đó. 

- Kích thước gian hàng của các đơn vị đăng ký gian hàng tiêu chuẩn (Dài 3m x Rộng 3m x Cao 2,5m) các trang trí: 

Banner, poster, bảng biển nằm ngoài không gian tiêu chuẩn trên sẽ phải được Ban tổ chức xác nhận và đơn vị trưng 

bày phải thanh toán phí quản lý, phí treo banner cho đơn vị quản lý tòa nhà theo quy định. 

- Đối với các doanh nghiệp sử dụng đất trống, nếu có nhu cầu sử dụng đèn, nguồn điện và các thiết bị trưng bày khác 

thì sẽ thanh toán chi phí này cho nhà cung ứng dịch vụ của Triển lãm. 
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- Đối với các đơn vị thuê đất trống và tự dàn dựng/ thuê nhà dàn dựng bên ngoài vào dàn dựng đặc biệt phải liên hệ 

với đơn vị  quản lý nhà triển lãm trước 5 ngày để làm các thủ tục đăng ký mua thẻ thi công, nộp phí quản lý, phí đặt 

cọc an ninh,…trước khi vào dàn dựng. Thiết kế gian hàng phải được gửi cho Ban tổ chức trước khi vào thi công 15 

ngày, các gian hàng đặc biệt phải thiết kế mở các mặt quay ra lối đi chung, trừ các mặt tiếp giáp giữa các khu gian 

hàng hay sát tường nhà Triển lãm. Những thiết kế không đảm bảo tiêu chí này Ban tổ chức sẽ yêu cầu điều chỉnh 

và có quyền từ chối không cho thi công hoặc tháo dỡ nếu vi phạm. 

- Các doanh nghiệp thuê từ 02 gian hàng trở lên, Ban tổ chức sẽ không dựng vách ngăn giữa các gian hàng, trong 

trường hợp khách hàng có điều chỉnh, đề nghị có văn bản gửi Ban tổ chức trước ngày 01/12/2019. 

- Trong trường hợp trưng bày sản phẩm không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến trang trí tổng 

thể chung của Triển lãm và các gian hàng bên cạnh, Ban tổ chức sẽ yêu cầu sửa đổi hoặc không cho phép thực hiện. 

- Các đường dây điện, đường cấp thoát nước nằm trên đường đi phải có thiết bị che chắn an toàn, kín đáo. 

- Các doanh nghiệp không được đóng đinh, khoan, bắn ghim hoặc sử dụng các loại keo có độ dính cao vào hệ thống 

vách, không treo các vật nặng lên trán gian hàng, nếu làm hư hỏng các thiết bị thì sẽ phải chịu khoản chi phí đền bù.  

- Không được mở loa đài, các thiết bị âm thanh có công suất lớn gây ầm ĩ và ảnh hưởng đến việc giao dịch của các 

đơn vị khác.  

3. BIỂU DIỄN, TRÌNH CHIẾU, TRANG TRÍ VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM  

a. Qui định về các hoạt động biểu diễn: 

- Không gian trình diễn: Các hoạt động quảng bá và biểu diễn chỉ được thực hiện trong phạm vi gian hàng và phải 

đảm bảo có một không gian hợp lý cho khán giả trong phạm vi gian hàng của mình. Loa/thiết bị âm thanh hoặc thiết 

bị chiếu hình ảnh phải được bố trí để âm thanh/hình ảnh được hướng xuống dưới và vào trong gian hàng, không 

hướng ra phía các lối đi.Các thiết bị âm thanh hoặc máy chiếu hoạt động không được ảnh hưởng hoặc làm phiền các 

gian hàng lân cận. 

- Lịch và thời gian biểu diễn: Các hoạt động biểu diễn phải thực hiện đúng Lịch biểu diễn và Thời lượng cho phép của 

Ban tổ chức đã công bố (Sau khi đã được phê duyệt). 

- Độ lớn tiếng ồn: Đối với gian hàng trong thời gian được phép biểu diễn, âm lượng của các màn biểu diễn không 

được vượt quá 60dB ; Để đảm bảo sự hài hòa của chương trình nói chung và tránh sự phản tác dụng đối với khách 

tham quan, khi một nhà trưng bày đang có các hoạt động biểu diễn, các nhà trưng bày khác chỉ được phép phát nhạc 

nhẹ dưới 20dB, không được phép có các hoạt động gây ồn ào, chồng lấn và át âm thanh của nhà trưng bày đang trình 

diễn. 

Đối với các đơn vị có diên tích, không gian trưng bày nhỏ, âm thanh không được vượt quá 20dB. Các doanh nghiệp 

khác trong khu vực nhà bạt ngoài trời, âm thanh có thể cao hơn nhưng cũng không được vượt quá 50dB khi trình 

diễn. 

Yêu cầu các nhà trưng bày tuyệt đối tuân thủ quy định về không gian, thời gian trình diễn, thời lượng và mức giới hạn 

độ ồn cho phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt theo Chế tài của Ban tổ chức đã được các thành viên thông qua như 

dưới đây: 

b. Chế tài kiểm tra, kiểm soát và xử phạt các trường hợp vi phạm qui định biểu diễn: 

- Đơn vị thực hiện: Là lực lượng phối hợp đại diện là Công ty cổ phần Adpex 
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- Cơ sở để làm căn cứ kiểm tra: Dựa trên thời gian biểu và thời lượng trình diễn đã được Ban tổ chức phê duyệt 

thông qua;  Sử dụng thiết bị cầm tay chuyên dụng đo tiếng ồn ; Đồng hồ chuyên dụng đếm thời gian; Điểm đo là mép 

các gian hàng xung quanh gần nhất, kết quả làm căn cứ xem xét là nơi có số đo độ ồn lớn nhất. 

- Chế tài phạt: 

Đối với lỗi không tuân thủ hoặc nhầm lẫn lịch biểu diễn, đơn vị vi phạm sẽ phải chấp nhận vô điều kiện việc dừng 

hoặc thay đổi để đảm bảo thực hiện đúng lịch đã công bố. 

Đối với lỗi vi phạm thời lượng trình diễn hoặc tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép áp dụng mức chung, tính theo 

lượt vi phạm. Lần vi phạm được tính liên tục trong suốt các ngày diễn ra triển lãm. Lần đầu sẽ được Ban tổ chức nhắc 

nhở trực tiếp với quản lý gian hàng; Lần thứ 2 cảnh cáo có văn bản kèm theo; Lần thứ 3 sẽ áp dụng mức phạt 

20.000.000đ/lần vi phạm; Lần thứ 4 và các lần tiếp theo, mỗi lần vi phạm sẽ chịu mức phạt 30.000.000đ cho mỗi lần 

vi phạm. 

c. Trang trí 

Ban tổ chức tiến hành dàn dựng và trang trí khu triển lãm từ ngày 06/01/2020. Các doanh nghiệp có nhu cầu trang trí 

thêm hoặc các hình thức quảng cáo (biển bảng, bóng bay, cờ phướn….) tại khu triển lãm phải gửi yêu cầu trước ngày 

26/12/2019.   

Lưu ý:  

- Các doanh nghiệp không được tự treo các Pano, băng rôn, áp phích quảng cáo Trong khu vực triển lãm. 

- Các hình thức quảng cáo chỉ được sử dụng tại khu vực ngoài trời trong khuôn viên của Triển lãm và phải chịu 

khoản lệ phí quảng cáo theo quy định của nhà tổ chức. 

- Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu trang trí, trưng bày hàng hoá trong khu triển lãm ngoài giờ quy định nhà  

 quản lý mặt bằng - ICE sẽ thu phí làm thêm giờ. 

- Trong thời gian diễn ra triển lãm các doanh nghiệp phải có đại diện tại khu gian hàng trước thời gian mở cửa: 

30 phút và sau thời gian đóng cửa 30 phút để đón khách thăm quan, thu dọn hàng hóa và cùng Ban tổ chức 

giữ an ninh chung phòng tránh mất mát và nhầm lẫn.  

- Đối với hàng hoá trưng bày, các đơn vị muốn đưa ra khỏi triển lãm ngoài giờ mở cửa triển lãm có xác nhận 

của Ban tổ chức. Nên đưa hàng hoá ra vào trong thời gian triển lãm.  

- Kết thúc Triển lãm, đơn vị tham gia phải thu dọn hàng hoá và hoàn trả mặt bằng lại cho Ban tổ chức trong 

thời gian 1/2 ngày (12h trưa ngày 12/01/2020) 

 

4. AN NINH 

- Đề nghị các đơn vị triển lãm đeo thẻ khi ra vào khu triển lãm, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm soát thẻ của các nhân 

viên gian hàng trong và ngoài giờ mở cửa. Nếu không có thẻ nhân viên đơn vị triển lãm sẽ không được vào khu triển 

lãm để làm việc.  

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ khu triển lãm ngoài giờ mở cửa. Trong thời gian mở cửa Ban tổ chức 

chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự của khu vực triển lãm và khách thăm quan. 

- Trong giờ mở cửa và thời gian trưng bày các doanh nghiệp phải có đại diện tại gian hàng và phải tự quản lý hàng 

hoá để tránh mất mát và nhầm lẫn.  

mailto:beautycare@beautycarexpo.com


 

 

Beautycare 2020 
Ngày 8 - 11 tháng 1, 2020 

Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E 
91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

www.beautycarexpo.com beautycare@beautycarexpo.com  

Lưu ý:  

- Đối với các loại thiết bị, máy móc có kích thước nhỏ và giá trị lớn, doanh nghiệp nên đóng thùng, tủ có khoá và có 

các biện pháp phòng chống cần thiết trước khi đóng cửa triển lãm. 

- Tuyệt đối không được đun nấu, sử dụng bếp điện, bếp gas, hàn và sử dụng thiết bị tạo lửa trong các nhà triển lãm. 

Trường hợp đặc biệt do nhu cầu người tham dự phải được sự chấp thuận của Ban tổ chức đồng thời cam kết tuân 

thủ nghiêm ngặt những quy định an toàn phòng chống cháy nổ.  

- Không hút thuốc trong nhà triển lãm.  

5. VỆ SINH 

- Hàng ngày Ban tổ chức sẽ tiến hành làm vệ sinh chung toàn bộ khu triển lãm. 

- Việc dọn vệ sinh trong gian hàng sẽ chỉ được thực hiện khi các nhà triển lãm có yêu cầu và có người trực trong gian 

hàng giám sát khi nhân viên dọn vệ sinh làm việc trong gian hàng của mình, hoặc nhà triển lãm tự thực hiện và gom 

toàn bộ rác vào sọt rác hoặc đưa ra khu vực lối đi chung vào cuối giờ hàng ngày. Ban tổ chức sẽ có nhân viên tiến 

hành thu dọn. 

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN 
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QUY ĐỊNH HÀNG HÓA XÁCH TAY, VẬN CHUYỂN VÀO TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM 

 

1. Trừ các vật trưng bày và hàng hóa xách tay được phép mang vào theo lối cổng chính, tất cả các vật trưng bày, vật 

liệu, hàng hóa nặng khác phải được vận chuyển qua các lối dành riêng cho việc vận chuyển hàng hóa tại cửa sau 

nhà triển lãm. 

 

2. Những hàng hoá xách tay mang vào sảnh triển lãm của ICE không phải trả chi phí cho nhà thầu vận chuyển chính 

thức bao gồm : những hàng hóa xách tay này – không được phép quá 100kg và 2 người khiêng được mang vào 

sảnh bằng tay hoặc bằng loại xe đẩy nhỏ của ICE.  

 

3. Đối với những xe ô-tô có trọng lượng lớn được dùng làm hàng hóa triển lãm sẽ không phải chịu phí cho nhà thầu 

vận chuyển chính thức. Ngoài ra, những hàng hóa / máy móc triển lãm khác có những bánh xe đi kèm với trọng 

lượng dưới 500kg sẽ không phải chịu phí tổn (kết cấu bánh xe này phải nằm trong thiết kế ban đầu và phải có 

catalogue đi kèm khi vận chuyển), được đưa vào sảnh triển lãm bằng chính nhân sự của đơn vị triển lãm. 

 

4. Trọng lượng vượt quá qui định trên đề nghị Doanh nghiệp liên hệ đơn vị vận chuyển chính thức của nhà triển lãm 

theo địa chỉ đã giới thiệu bên trên. 
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