Dopravní instrukce - InnoTrans 2018, 18. - 21. září, Berlín
Dny pro laické publikum pouze ve venkovním areálu výstaviště a na kolejišti 22. a 23.09.2018
Servisní telefon:  +49 (0)30 3038 - 4114
Pozor, nová pravidla pro vjezd na výstaviště Berlin ExpoCenter City!
Pro vjezd nákladního automobilu a dopravníku na výstaviště Berlin ExpoCenter City během montáže a demontáže musí být:
1. předem zarezervovány časy pro vjezd na výstaviště (rezervace nakládacích zón) pro vykládku a nakládku stánkových komponentů, exponátů a
veškerého doprovodného materiálu. Rezervace je možná online www.innotrans.com/Loadingzonereservations. Rezervovat lze i spediční služby!
2. nahlášena vozidla před vjezdem na výstaviště a to na určeném LogPointu (přihlášení):
dopravník do 3,5 t
> LogPoint Messe (rezervovaný interval propadne, pokud se neohlásíte hodinu předem na LogPointu)
nákladní automobil nad 3,5 t > LogPoint Selchow (rezervovaný interval propadne, pokud se nepřihlásíte dvě hodiny předem na LogPointu)

přehled
časy příjezdů:

výstavba
12.09.2018, 00:00 hod.
16.09.18, 24:00 hod.

období veletrhu

17.09.2018
00:00 - 15:00 hodin

Vjezd na výstaviště zakázán.

osobní automobil
dopravník
do 3,5 t celková hmotnost

nákladní
automobil
nad 3,5 t do 7,5 t
celková hmotnost

nákladní
automobil
nad 7,5 t celková hmotnost

Přehled stanovišť:

zdarma parkovací místa v Parkhaus ICC
včetně kyvadlové dopravy na výstaviště, nebo na
Parkplatz PO1 (Olympiastadion) včetně kyvadlové
dopravy na výstaviště a přepravy nákladu

18. - 20.09.2018
dodání
08:00 - 09:00 hod. a
18:00 - 19:00 hod.
max. doba zdržení:
1 hodina
Záloha EUR 200,-

demontáž

21.09.2018
dodání:
pouze 08:00 - 09:00 hod.

haly: 22. - 25.09.2018
otevřené prostranství:
24. - 27.09.2018

Záloha EUR 200,Příjezd pouze do 16:00 hod.!

vždy 00:00 - 24:00 hod.

Vjezd na výstaviště zakázán.
zdarma parkovací místa v Parkhaus ICC včetně kyvadlové dopravy
na výstaviště, nebo na Parkplatz PO1 (Olympiastadion) včetně kyvadlové
dopravy na výstaviště a přepravy nákladu

rezervace nakládacích zón /
přihlášení předem nutné!

max. doba zdržení:
1 hodina
Záloha EUR 200,-

příjezd od 20:00 hodin
rezervace nakládacích zón /
přihlášení předem nutné!

rezervace nakládacích zón /
přihlášení předem nutné!

max. doba zdržení:
1 hodina
Záloha EUR 200,-

příjezd od 20:00 hodin

rezervace nakládacích zón / přihlášení
předem nutné!
Parkhaus ICC
Parkplatz PO1
LogPoint Messe
LogPoint Selchow

příjezd zakázán:
17.09.2018, 00:00 hodin 21.09.2018, 20:00 hodin

rezervace nakládacích zón /
přihlášení předem nutné!

Halenseestr. 40, D-14055 Berlín
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlín
AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Messestr. 1, 12529 D-Schönefeld, Selchow

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlín / www.innotrans.com

GPS poloha
GPS poloha
GPS poloha
GPS poloha

rezervace nakládacích zón /
přihlášení předem nutné!

rezervace nakládacích zón /
přihlášení předem nutné!

52.502366, 13.281606
52.516127, 13.250616
52.500813, 13.278514
52.351843, 13.470396

stav: srpen 2018 / změny vyhrazeny!

Dopravní instrukce - InnoTrans 2018, 18. - 21. září, Berlín
Servisní telefon:  +49 (0)30 3038 - 4114
Upozornění:






Vozidla/přepravní kontejnery zaparkovaná v nepovolených zónách budou odtaženy na náklady řidiče. (Nákladní automobily mohou být během výstavby, doby trvání
veletrhu a demontáže zaparkovány na parkovišti P12, AVUS-Nordkurve a na LogPoint Selchow.)
Všichni pasažéři vozidel jakož i všichni montážní pracovníci se při vjezdu/vstupu na výstaviště musí prokázat platným průkazem pro montáž/demontáž.
Průkazy pro montáž a demontáž lze předem zdarma stáhnout přes BECO Webshop https://beco.messe-berlin.de/en.
Z důvodu pronájmu venkovních ploch výstaviště může především v oblasti kolejí dojít k omezením a to od 12. do 27.09.2018.

Parkoviště:
osobní automobily

Parkhaus ICC

adresa:

Parkhaus ICC
Halenseestr. 40, D-14055 Berlín,

P
ICC

GPS souřadnice 52.502366, 13.281606

otevírací doba:

nepřetržitě od 12. - 27.09.2018

omezení:

pouze pro vozidla do výšky 1,85 m

kyvadlová doprava k výstavišti / od výstaviště (zdarma):
montáž:
12. - 17.09.2018, 00:00 - 24:00 hod.
demontáž:
22. - 27.09.2018, 06:00 - 23:00 hod.

osobní automobily

Parkplatz PO1

adresa:

Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlín

PO1

GPS souřadnice 52.516127, 13.250616

otevírací doba: 11.09.2018, 22.00 hod. - 18.09.2018, 06:00 hod.
21.09.2018, 16.00 hod. - 27.09.2018, 24:00 hod.
omezení:

pouze pro vozidla do 2,8 t celkové hmotnosti

kyvadlová doprava k výstavišti / od výstaviště a přeprava nákladu (zdarma):
montáž:
12.09.2018, 00:00 hod. - 18.09.2018, 06:00 hod.
demontáž:
21.09. 18:00 – 24:00 hod. a 22. - 27.09.2018, vždy 06.00 - 23.00 hod.

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlín / www.innotrans.com

stav: srpen 2018 / změny vyhrazeny!

Dopravní instrukce - InnoTrans 2018, 18. - 21. září, Berlín
Servisní telefon:  +49 (0)30 3038 – 4114
LogPoints:
dopravník/nákladní
automobil do 3,5 t

LogPoint Messe
(vjezd na zarezervované nakládací zóny a
výdej průkazů pro výstavbu a demontáž)

Prosíme, abyste se nahlásili na LogPointu nejpozději hodinu
před zarezervovanou dobou vykládky.
adresa:

Berlín ExpoCenter City
Parkplatz P11a, AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlín
GPS souřadnice 52.500813, 13.278514

montáž:

Přihlášení od 12.09.2018, 00:00 hod.
nepřetržitě do 17.09.2018, 14:00 hod.

demontáž:

Přihlášení od 21.09.2018, od 16:00 hod.
nepřetržitě do 27.09.2018, 22:00 hod.

nákladní automobil
nad 3,5 t

P
11a

LogPoint Selchow
(vjezd na zarezervované nakládací zóny a
výdej průkazů pro výstavbu a demontáž)

Prosíme, abyste se nahlásili na LogPointu nejpozději dvě hodiny
před zarezervovanou dobou vykládky.
adresa:

Berlín ExpoCenter Airport
Messestraße 1, D-12529 Schönefeld, Selchow
GPS souřadnice 52.351843, 13.470396

montáž:

Přihlášení od 10.09.2018, 00:00 hod.
do 17.09.2018, 13:00 hod.
Dne 17.09.2018 mají vozidla nad 7,5 t vjezd
na výstaviště zakázán!

demontáž:

Přihlášení od 21.09.2018, od 12:00 hod.
nepřetržitě do 27.09.2018, 22 hod.

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlín / www.innotrans.com

LogPoint

stav: srpen 2018 / změny vyhrazeny!

Dopravní instrukce - InnoTrans 2018, 18. - 21. září, Berlín
servisní telefon:

 +49 (0)30 3038 – 4114

Kyvadlová doprava pro přepravu osob
a nákladu PO1 (Olympiastadion):

Zastávky autobusů kyvadlové přepravy osob od / k Parkplatz PO1
(Olympiastadion) a Parkhaus ICC:

(zdarma)

Provozní doba:
montáž:
12.09.2018, 00:00 hod. - 18.09.2018, 06:00 hod.
demontáž: 21.09.2018, 18:00 - 24:00 hod. &
22. - 27.09.2018, 06:00 - 23:00 hod.


H

Pravidelný odjezd autobusů a nákladních transportérů během
výše uvedených časů
(přes den přibližně každých 15 minut / v noci od 23:00 - 06:00 hod. přibližně
každých 30 minut)



Malá zavazadla je možné vzít s sebou do autobusu
o
transport z PO1 k výstavišti:
 majitelé předají náklad na PO1 v uzavřených mobilních kontejnerech (budou k dispozici) do nákladních
transportérů
 nákladní transport probíhá paralelně s přepravou
osob autobusem kyvadlové dopravy
 kontejnery budou brzy po přepravě cestujících připraveny k vyzvednutí na centrálních sběrných místech na výstavišti
o
transport z výstaviště k PO1:
 majitelé předají náklad v uzavřených mobilních kontejnerech (budou k dispozici) do nákladních transportérů na centrálních sběrných místech
 okamžitý transport k PO1
 osobní předání nákladu jeho majiteli, který na PO1
přijede autobusem kyvadlové přepravy

H

H

Kyvadlová doprava pro přepravu osob
Parkhaus ICC:
(zdarma)

Provozní doba:
montáž:
12.09.2018, 00:00 hod. - 18.09.2018, 06:00 hod.
demontáž: 22. - 27.09.2018, vždy 06:00 - 23:00 hod.



Pravidelný odjezd autobusů během výše uvedených časů



Malá zavazadla je možné vzít s sebou do autobusu

(přes den přibližně každých 15 minut / v noci od 23:00 - 06:00 hod. přibližně
každých 30 minut)

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlín / www.innotrans.com

H

zastávky:





Hala 19 (vchody hala 21 a hala 16/Funkturm)
CityCube (vchod Service Center hala 7)
P17 (vchod brána 25)

Upozornění: Vstup na výstaviště je možný pouze s platným průkazem
pro montáž/demontáž.

stav: srpen 2018 / změny vyhrazeny!

