
כרטיסים
1. היכן ניתן לרכוש כרטיסים לתערוכת בבייבילנד?

נגישה לתשלום  baby-land.co.il. בימי התערוכה תיפתח קופה  באתר בייבילנד בלבד בכתובת: 
במזומן בלבד.

2. כמה עולה כרטיס לתערוכה? 
כרטיס יחיד ב-49 ₪ מקנה כניסה למבוגר 1 ו-2 ילדים בגילאי 0-12. 

כרטיס משפחתי, ללקוחות לייף סטייל בלבד, ב-49 ₪ מקנה כניסה ל-2 מבוגרים ו-2 ילדים בגילאי 0-12.

3. האם צריך להדפיס את הכרטיסים שרכשתי באינטרנט? 
לא. ניתן ורצוי להציג באמצעות הטלפון הנייד את המייל עם אישור הרכישה והברקוד אותו תתבקשו 
להציג בכניסה לאירוע. ניתן גם להדפיס את הכרטיס ולהגיע עם הדף המודפס, אך חשוב להקפיד 

שהברקוד ייצא בשלמותו בהדפסה. 

4. לא קיבלתי אישור רכישת כרטיס במייל, מה עושים?  
יש לבדוק בתיבת הספאם. אם עדיין לא נמצא הכרטיס נוכל לשחזר אותו עבורכם. יש לפנות אלינו 

באמצעות הדוא"ל: info@phc.co.il או בטלפון: 1-700-500-845.

5. איך ניתן לבטל כרטיסים לאירוע?  
ה-29.5.22  ראשון  יום  (עד  התערוכה  פתיחת  מועד  לפני  שעות   48 עד  הכרטיסים  את  לבטל  ניתן 
בשעה 10:00). באמצעות פנייה בדוא"ל: info@phc.co.il או בטלפון: 1-700-500-845. לאחר מכן 

לא יינתן החזר.

תיק מתנות
6. האם כל מי שרכש כרטיס מקבל אוטומטית מתנה?

כרטיס  שרכש  מי  אחד.  מתנה  בתיק  המשתתפים  את  מזכה  יחיד/משפחתי  לאירוע,  כרטיס  כל 
בקופות התערוכה, יבצע הרשמה אצל דיילות הרישום הנמצאות בצמוד לקופות ויקבל מהן שובר 

לאיסוף תיק המתנה. 

7. אם רכשתי מספר כרטיסים, האם מגיעות לי מספר מתנות?  
כן. מספר הכרטיסים שווה למספר המתנות. חשוב לציין, כרטיס משפחתי מזכה בתיק מתנות אחד.

שונות
8. האם ניתן להגיע לתערוכה עם תינוקות בעגלה/ילדים? 

בהחלט.  

9. האם יש בתי קפה בתערוכה? 
כן. תוכלו ליהנות מתפריט הקפיטריה הכולל מזון ומשקאות, בתשלום.

10. האם יש חניון בתשלום במקום? האם יש הנחות לחניון לבאי התערוכה?
• ניתן לחנות בחניוני גני יהושע בעלות חד-פעמית של 24 ₪. 

שעה  רבע  וכל  ראשונה  לשעה   ₪  20 של  בעלות  ת"א,  התערוכה  גני   ,EXPO בחניון  לחנות  ניתן   •
נוספת ב- 5 ₪. מקסימום יומי 75 ₪.

• ניתן לחנות בחניוני דרייב אין/הגשר (קצת מרוחקים מביתן 1) בעלות חד פעמית של 30 ₪.
נגישות לבעלי מוגבלויות, עפ"י החוק. בעל רכב הנושא תו נכה  • באקספו תל-אביב הוקצו חניות 

רשאי לחנות בחניוני אקספו תל אביב ללא תשלום.
• אין הנחה לבאי התערוכה.

התערוכה להורים ולהורים שבדרך

שאלות ותשובות
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