QUY CÁCH VÀ QUY ĐỊNH GIAN HÀNG/COUNTER
QUY CÁCH
1. Khu Gian hàng / Counter: được BTC cung cấp diện tích và những hạng mục sau:
- Kích thước: 2mx 2m
- 01 bàn: 1.8m
- 02 ghế
- 01 ổ điện 13Amp
2. Quy định trang trí gian hàng:
- Đối với các gian hàng: 10,11,12,13,14,15,16 và 21: chỉ được phép dựng standee không được phép dựng backdrop tại
khu vực quầy (cách tường/kiếng ít nhất 20cm)
- Các gian hàng số 01 - số 09 & khu gian số 17 - 23: được dựng backdrop với kích thước tối đa: 2m x 2.5m

HÌNH ẢNH MÔ PHÒNG KHU TRƯNG BÀY
Counter không dùng backdrop

Counter dùng backdrop

QUI ĐỊNH RA VÀO & THI CÔNG DÀN DỰNG
1. Thời gian bàn giao vị trí: 07:00 tối - 14/10/2015
2. Thời gian dàn dựng:
- Thi công: backdrop, trang trí….: 07:00 tối ngày 14/10/2015 - 04:00 sáng ngày 15/10/2015
3. Thời gian tháo dỡ: 01:00 chiều - 05:00 chiều ngày 16/10/2015
4. Ra vào hàng hóa:
- Đăng ký theo mẫu của tòa nhà và chuyển lại BTC chậm nhất vào ngày 09/10/2015
- Chuyển các bảng mẫu (bản scan có chữ ký) qua email: sonntn@mythanh.com.vn
- Ra vào theo lối thang hàng

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TÒA NHÀ
1. Quản lý khách sạn có quyền yêu cầu bất cứ ai ra khỏi khu vực giới hạn của khách sạn nếu thấy họ say hoặc khuấy động/
gây rối. Sử dụng ngôn ngữ lăng mạ/ có khuynh hướng đánh nhau/ ảnh hưởng của thức uống có cồn/ làm bừa bãi khu vực
giới hạn hoặc có những hành vi không đúng đắn đều bị áp dụng biện pháp như đã nói trên. Không ai được phép sử dụng
phía sau sân khấu để ngủ/ nghỉ ngơi.
2. Quản lý khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hay mất mát gì về thiết bị do công ty mang vào. Sự an toàn
và an ninh của các vật dụng do công ty chịu trách nhiệm.
3. Các sắp xếp và trang trí của sự kiện không được chắn các cửa ra vào, cửa phục vụ cũng như cửa thoát hiểm.
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4. Người thi công không được hút thuốc trong tòa nhà và không được sử dụng nhà vệ sinh dành cho khách.
5. Khách sạn không cho phép sử dụng lửa hay bất cứ vật, thiết bị liên quan đến lửa trong mọi trường hợp.
- Mọi thiết bị dụng cụ phải được vận chuyển qua cổng đường Nguyễn Huệ.
- Nơi nhận hàng ở tầng hầm B1 (chiều cao 2.4m)
- Chỉ được dùng thang máy số 1, 3 và 4 để vận chuyển thiết bị dụng cụ lên Ballroom
- Thông tin về thang máy:
o Cửa thang máy ở sảnh

ngang 137cm x cao 200cm

o Cửa thang máy số 1,3,4

ngang 160cm x cao 240cm

o Sức chứa bên trong thang

ngang 200cm x dài 175 cm x cao 295cm

6. Đơn vị / người thi công vào khu vực giới hạn bằng lối vào của nhân viên với thẻ ra vào cổng và giấy xác nhận thiết bị
mang vào
7. Công ty phải chuẩn bị vật liệu để bảo vệ thảm/ khu vực sàn trước khi bắt đầu các hoạt động như sơn/ đánh bóng hoặc
dựng sân khấu và sàn nhảy. Hậu trường phải đảm bảo trong tình trạng hoàn chỉnh trong mọi thời gian.
8. Đơn vị thi công phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng dây dẫn điện và đảm bảo đúng quy cách kết nối, dung
lượng điện phải phù hợp với dây điện. Bất cứ sự cố hay tai nạn gì xảy ra do cẩu thả của phía thi công sẽ bị xử lý nghiêm.
9. Nếu công ty làm kích hoạt hệ thống báo cháy của khách sạn vì sử dụng các vật liệu đó mà không thông báo trước,
khách sạn sẽ áp dụng mức phạt VND 4,000,000++ cho mỗi lần vi phạm.
10 Dao động điện trong khoảng + và - 10%. Mất điện có thể xảy ra tại Việt Nam. Các gian hàng cần chuẩn bị những giải
. pháp an toàn: Lắp đặt hệ thống ngắt điện an toàn tự động đề phòng việc tăng điện năng bất ngờ

Liên hệ nhận bàn counter và setup bàn counter vui lòng liên hệ:

Mr. Sơn Nguyễn
Email: sonntn@mythanh.com.vn
Tel: 0986 141 243
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TOOL / EQUIPMENTS DECLARATION
TỜ KHAI DỤNG CỤ / THIẾT BỊ

DEADLINE: 05 Oct, 2015

Date in :……………………Time :………… am/pm.
Ngày vào
Giờ
Company :…………………………………………
Công ty
Person in charge :…………………………………
Người khai
Signature :………………………………………..
Ký tên

Verified by SO :………………………………………
Bảo vệ kiểm tra vào
ID # : ……………………………………………
Thẻ nhân viên số
Signature :…………………………………………
Ký tên

Note :
1.Carrying weapons, explosives, flammables, poisons, drugs, animals, and smell items into the hotel without prior registration is
strictly prohibited.
Nghiêm cấm mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất gây nghiện, thú sống, đồ vật có mùi nặng vào khách sạn trái phép.
2. Do not block any fire tool / equipments / Không để bít các thiết bị PCCC.
3.You must take care of your items by yourself, the hotel will not be in charge of any risk, damage, missing / Khách tự bảo quản
đồ khách sạn không chịu trách nhiệm mọi rủi ro,hư hỏng, mất mát
4. If you damage any hotel properties, you must pay damage for it / Nếu làm hư hỏng tài sản khách sạn phải bồi thường
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Date out :…………………Time :……………am/pm
Ngày mang ra
Person in charge :……………………………………
Người mang ra
Signature :……………………………………………
Ký tên

Description of out - items
Mô tả đồ vật

S

Quantity
Số lượng

Verified by SO :……………………………...
Bảo vệ kiểm tra ra
ID #
: ……………………………………….
ố thẻ nhân viên
Signature :…………………
………………….
Ký tên

