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PARTICIPATION IN TEXTAILOREXPO DESIGNER AREA
for start-up designers and young entrepreneurs
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ДИЗАЙНЕРСКО ПРОСТРАНСТВО
за стартиращи дизайнери и млади предприемачи
To be completed in triplicate
Попълва се в три екземпляра

Deadline for request:
Краен срок за заявка:

COMPANY DATA

2-A

24.09.2019

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Company name:
Наименование на фирмата:

1

FORM
ФОРМУЛЯР

VAT ID No. / ИН по ДДС:
UIC / ЕИК:

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

E-mail:

http://

PARTICIPATION TERMS

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ВАРИАНТ 1 / OPTION 1

Такса участие / Participation fee
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Цена: 150 евро без ДДС
Price: 150 Euro without VAT

ВАРИАНТ 2 / OPTION 2

ВАРИАНТ 3 / OPTION 3

Такса участие / Participation fee
+
Участие в ревю с до 12 модела
Participation in the review by up to 12 models

Такса участие / Participation fee
+
Участие в ревю с до 24 модела
Participation in the review by up to 24 models





Цена: 400 евро без ДДС
Price: 400 Euro without VAT

Цена: 450 евро без ДДС
Price: 450 Euro without VAT

Моля, отбележете избраното / Please tick the selection)

3

На изложителите са полагат входни карти за персонала, паркинг място, 20 бр. покани за посетители, както и възможност за предварителна онлайн
регистрация на посетители, които желаете да поканите; покани за официалните прояви, организирани за изложетелите; публикуване на кратка информация
за изложителя в книжния и онлайн каталог, както е посочено в Общите условия на изложението.
EXHIBITORS receive free of charge admission cards for the staff working at the exhibition area, car parking space, 20 invitations for visitors, as well as an opportunity for advance
online visitors registration, invitations to the official events organized for EXHIBITORS, entering of short information related to the EXHIBITOR in the printed and online catalogue
of the exhibition as stipulated in the General Participation Terms of the event.

Долуподписаният,........................................................................................................................,
с настоящото декларирам, че съм запознат с условията за участие в Start-up Zone, отговарям на изискванията като не съм осъществявал дейност (пряко или чрез търговско дружество) повече от 5 години като предприемач или дизайнер. Запознат съм, че при установяване на неверни обстоятелства, които съм декларирал, организаторите на „ТексТейлърЕкспо 2019“ имат правото, на всеки един етап да откажат достъп и участие в изложението
и/или да отменят преференциите и по-ниските цени за участие в Start-up Zone и да ми
начислят пълната цена и такси за участие като стандартен изложител, които се задължавам за заплатя. За неверни обстоятелства декларирани в настоящата декларация нося
отговорност по Наказателния кодекс и приложимото българско законодателство.

I, the undersigned, ...........................................................................................................................,
hereby declare that I am acquainted with the conditions for participation in the Start-up
Zone, I meet the requirements that I have not been active (directly or through a commercial
company) for more than 5 years as an entrepreneur or designer. I am aware that in the
event of ascertainment of untrue circumstance, declared by me herewith, the organizers
of TexTailorExpo 2019 have the right at any stage to refuse access and participation in the
exhibition and/or to cancel preferential lower Start-up Zone prices and to charge me the
full price of participation as a standard exhibitor, which I am obliged to pay. For the
untruthful circumstances stated in this Statement I bear liability under the applicable
Bulgarian legislation.

С подписването на тази заявка приемам Общите условия за участие в изложба ТексТейлърЕкспо 2019 и декларирам, че съм запознат с политиката за защита на лични данни на Международен панаир АД и с известието за поверителност във връзка с ОРЗД.
Заявката има силата на договор след потвърждаването є от фирма СПЕКС ООД.

By signing this Application Form I accept the General Participation Terms of exhibition TexTailorExpo
2019 and declare that I am aware of the Privacy Policy of International Fair and the Privacy Notice
in relation to the GDPR.
The Application has the force of an agreement after its confirmation by SPEX Ltd.

Ordered by / Заявил:
Name / Име

Date / Дата:

Position / Длъжност

Signature and seal / Подпис и печат:

