Passie die verbindt.
Wij als caravaning-community waarderen de voordelen van onze reisvorm meer
dan ooit. Zodat u zich op CARAVAN SALON op uw gemak kunt voelen, heeft Messe
Düsseldorf met de overheid afgestemde hygiëne- en infectiebeschermingsmaatregelen
voor alle bezoekers, exposanten en medewerkers ontwikkeld – waarbij de veiligheid
voor iedereen voorop staat.

HYGIËNERICHTLIJNEN VAN MESSE DÜSSELDORF

FEEL SAFE.
Uw online ticket, graag. Beurstickets worden
uitsluitend online, na registratie op naam en voor
een specifieke dag verkocht. Voor u betekent dit:
geen wachtrij voor de kassa en geen contante
betaling. Voor iedere dag is een gelimiteerd
aantal eTickets beschikbaar.

Veilig de bestemming bereiken. Uw eTicket geldt ook
voor het gratis reizen naar en van de beurs in de regio VRR.
Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan, uw parkeerkaart
online aan te schaffen. Vanaf de parkeerplaatsen kunnen
de bezoekers met de bussen van Messe Düsseldorf of
te voet naar het beursterrein. In de bussen gelden de
hygiënevoorschriften van het openbaar vervoer.

Voldoende ruimte voor iedereen. Met meer dan
200.000 m² tentoonstellingsoppervlakte bieden wij
voldoende ruimte voor maximaal 20.000 bezoekers per
dag. Dit begint al bij de ingang: een ruime entree, royale
toegangs- en wachtruimtes, brede paden in de hallen en
routewijzers zoals in het verkeer maken het mogelijk om
de minimale afstand aan te houden.

Uw veiligheid steeds in beeld. Ons service- en
veiligheidspersoneel ter plaatse en een videomonitoring zorgen ervoor, dat het samenkomen van
teveel bezoekers op één plek kan worden vermeden
en dat de algemene richtlijnen worden opgevolgd.
Voor uw bescherming en een onbekommerde
beursbeleving.
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FEEL SAFE.
Wij dragen mond- en neusbescherming. Als
caravaning-community vormen we één geheel door
op elkaar te letten. Draag daarom ter bescherming
van alle beursdeelnemers een mond- en neuskapje.

1.5m

Met afstand het beste idee. Ook als we van
u vragen de minimale afstand van 1,5 meter
ten opzichte van andere beursdeelnemers
aan te houden, zit u bij CARAVAN SALON toch
dicht op de trends van het mobiele reizen.
Afstandsmarkeringen en bewegwijzering helpen
bij de oriëntatie.

Vrij doorademen. Dankzij de afstand hoeft u zowel
buiten als op uw zitplaats geen mondbescherming
te dragen.

Wij zorgen voor hygiëne. In alle ruimtes
staan er voor de beursdeelnemers voldoende
desinfectiepompen voor de handhygiëne ter
beschikking. Alle contactoppervlaktes worden door
ons regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd.

Frisse luchtkwaliteit in de hallen. Door onze
luchtinstallaties is er in de hallen een regelmatige
verversing van de lucht. Daarbij kent de nieuw
ingevoerde lucht dezelfde kwaliteit als de buitenlucht
op het buitenterrein. Alle installaties worden
regelmatig door onafhankelijke toezichthouders
op de hygiënekwaliteit gecontroleerd.
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FEEL SAFE.
Open deuren. Waar mogelijk, laten we voor u alle
deuren tussen de hallen en het buitenterrein wijd
openstaan. Zo kunt u contactloos naar binnen en
buiten.

Bezichtigen van de tentoongestelde producten. Deuren,
ramen en dakluiken van vrijetijdsvoertuigen moeten doorlopend
geopend zijn. Zo profiteren ze van de frisse luchtcirculatie van
de hallen. Een bezichtiging met mond- en neusbescherming
is alleen toegestaan, indien de personen uit één huishouden
afkomstig zijn. De exposanten zijn verantwoordelijk voor het
regelmatig schoonmaken van de voertuigen.

We helpen u graag verder. Als u zich niet goed
voelt, staat onze medische post op het terrein
u graag met raad en daad ter zijde. Als u in
de aanloop al verkoudheidssymptomen heeft,
verzoeken we u met het oog op de gemeenschap
om af te zien van een bezoek aan CARAVAN SALON.

We houden de etiquette aan. Kinderen en
volwassenen hebben het de afgelopen maanden
allemaal geleerd: in de arm hoesten of niezen.
En dan het liefst op een afstand van 1,5m en
afgewend van anderen.
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FEEL SAFE.
Contact zonder fysiek contact. Sinds enige
tijd weten we: hoffelijkheid vraagt niet om een
handdruk. Zie ook bij uw beursbezoek af van
het schudden van handen of ander lichamelijk
contact.

Brochures meenemen. Op CARAVAN SALON stellen we
voor u weer informatiemateriaal beschikbaar. U kunt
dit graag meenemen, maar we verzoeken u het niet
terug te leggen.

En zo ziet de horeca eruit. In de restaurants, bij de
catering en op de stands van exposanten, gelden de
algemene regels van de horeca, zoals u deze inmiddels
kent. U dient u bij aankomst te registreren en u kunt
uw mond- en neusbescherming afnemen, zodra u heeft
plaatsgenomen.

Uw staplaats direct bij de beurs. Als u met
uw eigen vrijetijdsvoertuig naar de beurs
reist, dan bent u ook dit jaar op het CARAVAN
CENTER op P1 van harte welkom. Tickets kunnen
ook hiervoor online worden geboekt. Op het
gehele terrein gelden de algemene afstands- en
hygiënemaatregelen.

