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APPLICATION FOR PARTICIPATION IN FASHION SHOWS
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МОДНО РЕВЮ
To be completed in triplicate
Попълва се в три екземпляра

Deadline for request:
Краен срок за заявка:

COMPANY DATA

1

FORM
ФОРМУЛЯР

2

24.09.2019

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Company name:
Наименование на фирмата:

VAT ID No. / ИН по ДДС:
UIC / ЕИК:

Representative / Представляващ:

Position / длъжност:

Contact person / Лице за контакт:
Tel. / Тел.:

E-mail:

http://

Fashion Show Concept
2

Концепция на модното ревю

The fashion shows of the exhibitors will be presented at different time intervals during
the second day of TexTailorExpo (08.11.2019).

Модните ревюта ще бъдат представени в различни времеви интервали през
втория изложбен ден (08.11.2019).

The fashion show is organized in different panels, depending on the types of models
being shown, with time intervals between them.

Ревюто се провежда на отделни панели в зависимост от естеството на моделите,
с времеви интервал между тях, с подходящо светлинно и музикално оформление.

The maximum duration of one Fashion show can be 20 minutes and is distin-guished
by its own scenario.

Максималното времетраене на едно ревю може да бъде до 20 мин. и се
отличава със свой собствен сценарий.

Conditions for review
The package includes:

3

4

Условия за провеждане на ревюто
Организаторите осигуряват:

 catwalk

 сцена

 places for the spectators

 места за настаняване на зрителите

 sound

 озвучаване

 lighting

 осветление

 dressing room

 съблекалня и гримьорна

 models with hairstyle and make-up

 манекени с прическа и грим

 choreography

 хореография на ревюто

 shooting by a professional photographer

 заснемане от професионален фотограф

Price for participation (Please tick the selection):

Цена за участие (Моля, отбележете избраното):

 - up to 12 designs – 350 EUR without VAT
 - up to 24 designs – 450 EUR without VAT

 - до 12 модела – 350 евро без ДДС
 - до 24 модела – 450 евро без ДДС

* Participations from schools and universities is free of charge

* Участници от училища и университети не заплащат такса.

Ordered by / Заявил:
Name / Име

Date / Дата:

Position / Длъжност

Signature and seal / Подпис и печат:

