מערכת רישום חניה

עבור מארגני כנסים ותערוכות
אקספו תל אביב

קיימות שלוש דרכים לרישום:

1

טרום אירוע -
מסלול מומלץ

2

בעת האירוע  -חניה חד יומית -
באמצעות לינק בסלולרי/מחשב

3

בעת האירוע  -ולידטור -
בחדר המארגנים

שרות לאיסוף מספרי רכבים טרום אירוע

שרות זה מעניק הרשאה להיכנס ללא עלות בכל ימי ההקמה ,הארוע והפירוק.
לינק אינטרנטי שמתקבל מהאקספו מועבר על ידי מארגן/מפיק האירוע לכלל
המציגים/ספקים/אנשי צוות ובכך מאפשר איסוף מספרי רכב לפני אירוע בצורה מהירה.
סדר הפעולות:
 1יש להיכנס לאתר:
2
3
4
5

/https://webxtension.expotelaviv.com/he/parking

להזין את קוד הטבה שהתקבל מאגף שיווק.
לציין שם החברה ומספר הרכב.
בסיום יש ללחוץ על כפתור שלח.
יש להעביר לאקספו עד  24שעות לפני יום ההקמה/אירוע.

הערה :המערכת תעודכן טרום האירוע ולא במהלכו.
יום לפני ההקמה אנו מבצעים הפעלה של כל הרכבים הנמצאים ברשימה.

בזמן האירוע  -מערכת חד יומית – באמצעות לינק

המערכת משמשת את המארגן במתן חניה חינם לרכבים בזמן האירוע ובאופן חד פעמי.
כניסה ויציאה ביום ההזנה בלבד ,כלומר ,תוקף החניה עד חצות של יום ההזנה.
סדר הפעולות:
 1קבלת לינק למערכת על ידי מנהלת המכירות כולל שם משתמש וסיסמא.
 2חובה להזין שם האורח.
 3חובה להזין שם המזמין.
 4חובה להזין מספר רכב.
 5אין לשנות תאריכים ,המערכת תציג באופן אוטומטי את תאריך ההזנה.
 6חובה ללחוץ על כפתור הכנס.
לתשומת לבכם :במידה ולא יוזן אחד משדות החובה ,הרכב לא יצליח לצאת מהחניון.

בזמן האירוע מכשיר ולידטור חד יומי

ולידטור מוצב בחדר המארגנים בביתן הנבחר.
ולידטור מאפשר יציאה מהחניון לכל רכב גם אם לא הוזן במערכות
האחרות.
סדר הפעולות לשימוש בולידטור:
 11יש לסרוק את כרטיס החניה.
 2להמתין לאישור על הצג העליון.
ניתן לסרוק את כרטיס החניה במהלך כל האירוע.
אישור החניה בתוקף ל 24-שעות מרגע הכניסה לחניון.
שימו לב :הולידטור מותאם לחניונים הפנימיים של האקספו בלבד.
עבור חניוני הגשר והדרייב אין יש לעדכן מראש את מנהלת המכירות –
נדרש התקנת מכשיר נוסף.
בסיום הפירוקים  -מופק דוח הכולל את כל מספרי הרכבים שהוזנו בכל
האמצעים ,ממנו נגרעות החניות בזכאות ויוצא חיוב ללקוח.

שדרות רוקח  101אקספו תל אביב
www.expotelaviv.co.il

לוגו מעודכן

