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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ
Реєстрація на участь у виставці здійснюється шляхом надання Організатору виставки наступних заявочних
документів, які є невід’ємною частиною даного стартового пакету:
- Загальні умови участі у виставці за підписом керівника та печаткою компанії;
- Заявка на участь у виставці (Форма 1);
- Заявка на публікацію інформації в офіційному каталозі виставки (Форма 2);
- Заявка на додаткові послуги (Форма 3);
- Копія «Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ».
Оформлення заявочних документів
І. Заявка на участь у виставці приймається до10.05.2011 за умови:
- заповнення заявки розбірливо друкованими літерами;
- відображення повної інформації, що вимагається, в усіх полях заявки;
- наявності підпису керівника і печатки компанії;
ІІ. Заявка на публікацію інформації в каталозі виставки приймається:
- лише в електронному вигляді разом з логотипом компанії;
- заповнюється українською мовою;
- Організатор не несе відповідальності за зміст наданої інформації, а також за орфографічні,
пунктуаційні та стилістичні помилки;
- Заявка подається до 20.04.2011;
Увага! У разі несвоєчасної подачі заявки, інформація про компанію не буде розміщена в каталозі;
- логотип приймається у форматі TIFF (Tagged-Image File Format), EPS (Adobe Illustrator) версія 10 і
нижчі, AI (Adobe Illustrator) версія 10 і нижчі, CDR (CorelDRAW) версія 10 і нижчі.
Увага! Логотип, надісланий у будь-якому іншому форматі не прийматиметься!
ІІІ. Заявка на додаткові послуги приймається до 10.05.2011. Після зазначеного терміну ціни на усі позиції в
Заявці на додаткові послуги розраховуватимуться з урахуванням коефіцієнту 2,5.
Усі зміни і доповнення до заявочних форм надаються у письмовій формі та завіряються підписом керівника і
печаткою компанії.
Після отримання заявочних форм, оформлених з урахуванням вищезазначених вимог, між Організатором і
Експонентом укладається договір.
Оплата участі у виставці
Оплата участі у виставці здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Організатора.
Авансовий платіж у розмірі до 50% здійснюється протягом 4 банківських днів з моменту отримання рахунку.
Термін 100% розрахунку за участь у виставці регулюється договором.
Регламент роботи виставки:
19 травня монтаж стендів (09.00-20.00)
19 травня монтаж і оформлення експозиції (09.00-20.00)
20 травня церемонія офіційного відкриття виставки
20-22 травня період роботи виставки (10.00-18.00)
22 травня демонтаж стендів (18.00-22.00)
Організатор не гарантує виконання робіт та послуг у разі порушення термінів подання заявочних форм.
Цим ми підтверджуємо свою участь у Виставці-фестивалі ЕКО*ВІДПОЧИНОК’2011 і приймаємо положення
«Загальних умов участі у виставці».
Дата «___» _______________ 201_ р.

Печатка і підпис керівника _______________
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Розцінки на послуги, що надаються експонентам
ціни зазначені із врахуванням ПДВ (20%) і податку на рекламу (0,5%), згідно українського податкового законодавства

Реєстраційний внесок .......................................................................................................................... 600 грн.
(включає публікацію рекламного тексту про експонента в офіційному каталозі виставки із розміщенням логотипу, забезпечення
офіційним каталогом, безкоштовне розповсюдження каталогів серед спеціалістів і відвідувачів виставки, формування цільового
фонду для нагородження переможців номінацій, 1 запрошення на одну особу на офіційний прийом та ін.)
УВАГА! Оплата реєстраційного внеску є обов’язковою для кожного учасника виставки

Виставкова площа на весь період виставки,
включаючи дні монтажу і демонтажу
Обладнана виставкова площа ............................................................................................................ 800 грн./1 кв.м
(У вартість входить: площа у павільйоні, стінові панелі ОКТАНОРМ, килимове покриття, 1 стіл, 2 стільці, підведення струму 220В,
1,5 кВт, 1 електрична розетка 1 світильник, 1 вішалка, 1 корзина для сміття, стандартний напис на фризі без логотипу,
виготовлення беджів учасника виставки, запрошення на виставку, витрати підготовчого періоду, загальна охорона у неробочі
години виставки, прибирання проходів павільйону)
УВАГА! Додаткове обладнання і послуги сплачуются додатково, згідно існуючих розцінок на додаткові послуги і обладнання
(форма 3 Пакета)
Необладнана виставкова площа ......................................................................................................... 700 грн./1 кв.м
(У вартість входить: площа у павільйоні під індивідуальну забудову стенду, виготовлення беджів учасника виставки,
запрошення на виставку, витрати підготовчого періоду, загальна охорона у неробочі години виставки, прибирання проходів
павільйону)
УВАГА! У вартість необладнаної виставкової площі не включено підведення електроживлення.
Це додаткова послуга. Вона сплачується згідно існуючих розцінок на додаткові послуги (форма 3 Пакета)
Коефіцієнти збільшення вартості виставкової площі:
У
·
·
·

залежності від типу виставкової площі використовуються наступні коефіцієнти збільшення вартості:
розташування типу "кут" (2 відкриті сторони)
- 1.2
розташування типу "торець" (3 відкриті сторони) - 1.3
розташування типу "острів" (4 відкриті сторони) - 1.4

Відкрита площа ..................................................................................................................................... 400 грн./1 кв.м
(У вартість входить: площа поза виставкового павільйону (вулиця), загальна охорона у неробочі години виставки)
УВАГА! У вартість відкритої виставкової площі не включено підведення електроживлення.
Це додаткова послуга. Вона сплачується згідно існуючих розцінок на додаткові послуги (форма 3 Пакета)
Заочна участь у виставці
Публікація рекламного тексту в каталозі виставки ......................................................................................... 900 грн.
(60 слов с логотипом)
Дозвіл на роботу промоутера (1 представник) ……………………………………………………………………..…….… 500 грн.

Розцінки на рекламні послуги в каталозі виставки
ціни зазначено із врахуванням ПДВ (20%) і податку на рекламу (0,5%), згідно українського податкового законодавства

4-та сторінка обкладинки .................... 2000 грн.
кольорова сторінка .............................. 1000 грн.

2-га і 3-тя сторінка обкладинки................... 1500 грн.
розміщення додаткового логотипу ..……….… 500 грн.
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