Ghid de trafic – InnoTrans 2018, 18 – 21 septembrie, Berlin
Zile cu acces pentru public în spaţiul în aer liber şi pe liniile ferate la data de 22 şi 23.09.2018
Telefon service:

 +49 (0)30 3038 – 4114

Atenţie nou regulament de acces în incinta târgului Berlin ExpoCenter City!
Pentru accesul camioanelor şi a transporterelor în incinta târgului Berlin ExpoCenter City pe durata instalării şi dezinstalării sunt necesare
1. programarea în avans a unor intervale orare fixe în zonele de încărcare stabilite pentru activităţi de încărcare şi descărcare (rezervarea zonelor
de încărcare). Rezervările pot fi efectuate începând de azi la www.innotrans.com/Loadingzonereservations. Este posibilă rezervarea
serviciilor de expediţii!
2. înainte de sosirea în incinta târgului este necesară înregistrarea autovehiculelor la biroul LogPoint prevăzut (înregistrare):
- transportere până la 3,5t > LogPoint Messe (intervalul orar rezervat se anulează dacă nu vă înregistraţi cu 1 oră înainte la LogPoint)
- camioane peste 3,5t
> LogPoint Selchow (intervalul orar rezervat se anulează dacă nu vă înregistraţi cu 2 ore înainte la LogPoint)

Vedere generală:
Ore de acces

Durata de desfăşurare târg

Instalare
12.09.18 ora 00:00 16.09.18 ora 24:00

17.09.2018
Orele 00:00 – 15:00

Acces interzis
în incinta târgului
Locuri de parcare gratuite în

Autoturisme
Transportere
până la 3,5 t
greutate totală

Camioane
peste 3,5 t până la 7,5 t
greutate totală

Camioane
peste 7,5 t
greutate totală

Vedere generală
locaţii:

Parkhaus ICC incl. autobuz de transfer sau
Parkplatz PO1 (Olympiastadion) incl. autobuz
de transfer sau transport marfă

18. – 20.09.2018
Livrare
Orele 08:00 - 09:00 şi
Orele 18:00 - 19:00

Dezinstalare

21.09.2018
Livrare:
Numai orele 08:00 - 09:00
Depozit EUR 200.00

Nu este permis accesul
în incinta târgului
Staţionare max.: 1 h
Depozit EUR 200.00

Locuri de parcare gratuite în Parkhaus ICC incl. transfer cu
autobuzul sau în Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
incl. transfer cu autobuzul şi transferul încărcăturilor

Staţionare max.: 1 h
Depozit EUR 200.00

Acces de la ora 20:00
Rezervare zone de
încărcare/Înregistrare
necesară!

Rezervare zone de încărcare/Înregistrare
necesară!

Staţionare max.: 1 h
Depozit EUR 200.00

Acces de la ora 20:00

Parkhaus ICC
Parkplatz PO1
LogPoint Messe
LogPoint Selchow

Acces interzis: 17.09.2018,
Ora 00:00 - 21.09.2018, ora 20:00
Halenseestr. 40, D-14055 Berlin
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlin
AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Messestr. 1, D-12529 Schönefeld, Selchow

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

Între orele 00:00 – 24:00

Acces doar până la ora 16:00!

Rezervare zone de încărcare/Înregistrare
necesară!

Rezervare zone de
încărcare/Înregistrare
necesară!

Hale: 22. – 25.09.2018
Spaţiu în aer liber:
24. – 27.09.2018

Rezervare zone de
încărcare/Înregistrare
necesară!
Poziţie GPS
Poziţie GPS
Poziţie GPS
Poziţie GPS

Rezervare zone de
încărcare/Înregistrare necesară!

Rezervare zone de
încărcare/Înregistrare necesară!

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

Stadiu: iulie 2018 / Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări!

Ghid de trafic – InnoTrans 2018, 18 – 21 septembrie, Berlin
Telefon service:



+49 (0)30 3038 – 4114

Indicaţii:





Autovehiculele/remorcile parcate ilegal vor fi ridicate pe riscul parcatorului, cu consecinţa plăţii unei amenzi.
(Posibilităţi de parcare pentru camioane pe durata instalării, pe durata târgului şi pe durata dezinstalării în Parkplatz P12, AVUS-Nordkurve, precum şi la
LogPoint Selchow)
Toţi ocupanţii vehiculelor precum şi toţi angajaţii pentru lucrări de instalare şi dezinstalare trebuie să deţină un permis de instalare şi dezinstalare valabil,
pentru a putea beneficia de dreptul de acces/de intrare în incinta târgului.
Permisele de instalare şi dezinstalare pot fi descărcate gratuit în avans din magazinul online BECO https://beco.messe-berlin.de/en.
Din cauza închirierii spaţiului în aer liber se pot înregistra limitări în special în zona liniilor de cale ferată, în perioada 12 - 27.09.2018.

Parcări:
Autoturisme
Amplasare:

Parkhaus ICC
Parkhaus ICC
Halenseestr. 40, D-14055 Berlin,
Coordonate GPS 52.502366, 13.281606

Orar:

Permanent în intervalul 12. – 27.09.2018

Limitare:

Doar pentru autovehicule cu înălţimea de până la 1,85 m

P
ICC

Autobuz transfer în/din incinta târgului (gratuit):
Instalare:
12. - 17.09.2018, orele 00:00 – 24:00
Dezinstalare:
22. - 27.09.2018, orele 06:00 – 23:00

Autoturisme

Parkplatz PO1

Amplasare:

Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlin
Coordonate GPS 52.516127, 13.250616

Orar:

11.09.2018, ora 22:00 – 18.09.2018, ora 06:00
21.09.2018, ora 16:00 – 27.09.2018, ora 24:00

Limitare:

Parcare numai pentru vehicule cu greutate totală admisă pâ
nă la 2,8 t

PO1

Autobuz de transfer şi transport marfă în/din incinta târgului (gratuit):
Instalare:
12.09.2018 ora 00:00 – 18.09.2018, ora 06:00
Dezinstalare:
21.09.2018 ora 18:00 – 24:00 şi începând cu
22. – 27.09.2018, ora 06:00 – 23:00
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com
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Ghid de trafic – InnoTrans 2018, 18 – 21 septembrie, Berlin
Telefon service:



+49 (0)30 3038 – 4114

LogPoints:
Transportere/
până la 3,5 t

LogPoint Messe
(intrare în zonele de încărcare rezervate şi obţinere permise de
Instalare şi dezinstalare)

Vă rugăm să vă prezentaţi înainte cu 1 oră de ora de descărcare rezervată la LogPoint
Locaţie:

Berlin ExpoCenter City
Parkplatz P11a, AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Coordonate GPS 52.500813, 13.278514

Instalare:

Înregistrare de la data de 12.09.2018, de la ora 00:00
valabilă continuu până la 17.09.2018, ora 14:00

Dezinstalare:

Înregistrare de la data de 21.09.2018, de la ora 16:00
permanent până la 27.09.2018, ora 22:00

Camioane
peste 3,5 t

LogPoint Selchow
(intrare în zonele de încărcare rezervate şi obţinere permise de
Instalare şi dezinstalare)

Vă rugăm să vă prezentaţi înainte cu 2 ore de ora de descărcare rezervată la LogPoint
Locaţie:

Berlin ExpoCenter Airport
Messestraße 1, D-12529 Schönefeld, Selchow
Coordonate GPS 52.351843, 13.470396

Instalare:

Înregistrare de la data de 10.09.2018, de la ora 00:00
până la data de 17.09.2018, ora 13:00
La 17.09.2018 pentru autovehicule peste 7,5 t este interzis
accesul în incinta târgului!

Dezinstalare:

Înregistrare de la data de 21.09.2018, de la ora 12:00
permanent până la 27.09.2018, ora 22:00

Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D - 14055 Berlin / www.innotrans.com
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Ghid de circulaţie – InnoTrans 2018, 18 – 21 septembrie, Berlin
Telefon service:

 +49 (0)30 3038 – 4114

Transfer persoane şi mărfuri PO1(Olympiastadion):
(gratuit)

Orar:
Montare:
Demontare:



Staţii de autobuz transfer de persoane de la/la Parkplatz PO1
(Olympiastadion) şi Parkhaus ICC:

12.09.2018 ora 00:00 – 18.09.2018, ora 06:00
21.09.2018 ora 18:00 – 24:00 și
22. - 27.09.2018, ora 06:00 – 23:00
H

Plecare regulată a autobuzelor şi transporturilor de mărfuri în
intervalele numite mai sus
(ziua la cca. 15 minute / noaptea, în intervalul 23:00 - 06:00 la cca. 30 minute)




În autobuz este permis transportul de bagaje mici
Mărfuri:
o Transport de la PO1 la parcul expoziţional:
 Predarea către transportul de mărfuri se face la
PO1 în cărucioare închise (se pun la dispoziţie)
 Transportul are loc simultan la autobuzul de
transfer
 Cutiile de transport se pun la dispoziţie rapid
pentru transportul de persoane, la punctele
centrale de predare din incintă, spre a fi ridicate
o Transport de la parcul expoziţional la PO1:
 Predarea mărfurilor la transportul de mărfuri, în
punctele de predare centrale
 Cărucioarele închise se pun la dispoziţie la
punctul de predare
 Transport imediat la PO1
 Predare personală către proprietar după sosirea
acestuia cu autobuzul de transfer

H

H

Transfer de persoane Parkhaus ICC:
(gratuit)

Orar:
Montare:
Demontare:



12.09.2018, ora 00:00 - 18.09.2018, ora 06:00
22. - 27.09.2018, 06:00 – 23:00

Plecare regulată a autobuzelor
în intervalele numite mai sus
(ziua la cca. 15 minute / noaptea, în intervalul 23:00 - 06:00 la cca. 30 minute)



În autobuz este admis transportul de bagaje mici

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

H

Staţii:





Hala 19 (intrări hala 21 şi hala 16/Funkturm)
CityCube (intrare service center/hala 7)
P17 (intrare poarta 25)
ţ

ţ

ţ

Stadiu: iulie 2018 / Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări!

