МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

Auto City Пловдив

Международен панаир Пловдив
бул. „Цар Борис III Обединител“ 37, 4003 Пловдив
Тел: 032/902 484, Факс: 032/962 442
E-mail: v.mihailova@fair.bg www.fair.bg

14–19.09.2020
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Попълва се в два екземпляра
ИЗЛОЖИТЕЛ:

ФОРМУЛЯР

Препоръчителен срок за заявка:

1

22.05.2020

ИН по ДДС:

Наименование на фирмата:
(кирилица и латиница)

ЕИК:

Представляващ:

длъжност:

АДРЕС

1

2

П. кутия:

Улица:

П. код:

Град:

Тел.:

Факс:

E-mail:

http://

Лице за контакт:

Тел.:

E-mail:

ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ – 120 EUR (без 20% ДДС).

3

Регистрационната такса включва: определен брой баджове за изложители; покани за онлайн регистрация на посетители; покани за
официалните прояви, организирани за ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ; публикуване на информация в книжния и онлайн каталог на проявата така,
както е посочено в общите условия.
СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:

ОТКРИТА ПЛОЩ + БУНГАЛО (9 м2)

до 150 m – 25 EUR/м
2

4

2

............................ м2

Цената включва: наем площ, стандартно бунгало 9 м2, маса,
2 стола, подово покритие, информационен плот, елвръзка с
елконсумация до 3 kW, ел. контакт 220 V – 1 бр., осветление до
100 W, фриз с надпис с шрифт „Хелветика“ до 15 знака с
височина 10 см, печат на винил, презентационно място в
тест драйв зоната.

над 150 m – 20 EUR/м
2

2

........................... м2

Цената включва: наем площ, стандартно бунгало 9 м2, маса,
4 стола, подово покритие, информационен плот, елвръзка с
елконсумация до 3 kW, ел. контакт 220 V – 1 бр., осветление до
100 W, фриз с надпис с шрифт „Хелветика“ до 15 знака с височина
10 см, печат на винил, презентационни места в тест драйв
зоната.

ПОКРИТА ПЛОЩ + ЩАНД (палата 3)

под 20 m – 90 EUR/м
20 – 50 m – 85 EUR/м
51 – 70 m – 80 EUR/м
над 70 m – 70 EUR/м
2

2

........................... м2

2

2

............................ м2

2

2

........................... м2

2

2

........................... м2

Цената включва: наем площ, нестандартен щанд с бели стени,
стандартно изпълнени, подово покритие, маса с 4 стола, елвръзка
с елконсумация до 3 kW, ел. контакт 220 V – 1 бр., осветление
до 100 W, един фриз със стандартен надпис с шрифт „Хелветика“
до 15 знака с височина 10 см.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5 30 % от общата сума – до 31 юли 2020
70 % + допълнителните услуги – до 11 септември 2020
Забележки:
1.Цените са без включени 20% ДДС.
2.Маркирайте с Х желаните от Вас позиции
С подписването на тази заявка приемаме Общите условия за участие и тарифите, в сила за 2020 година и декларираме, че сме запознати
с политиката за защита на лични данни на Международен панаир АД и с известието за поверителност във връзка с ОРЗД.

Заявил:
Име

Дата:

Длъжност

Печат:

Подпис:
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В AUTO CITY ПЛОВДИВ
МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
14-19 СЕПТЕМВРИ 2020

1.

Заявката за участие се разглежда от Международен панаир Пловдив само след заплащане на такса
регистрация, неподлежаща на възстановяване.

2.

Директните продажби от изложбени щандове и бунгала не са разрешени. Продажби могат да се извършват
само на специално определените търговски площи.

3.

Изложителят получава входни карти в зависимост от заявените площи:
Покрита и открита площ
до 20 м2 – 5 бр.
до 200 м2 – 20 бр.
до 500 м2 – 25 бр.
до 50 м2 – 10 бр.
2
до 100 м – 15 бр.
над 500 м2 – 30 бр.
Изложителят може да получи допълнителни входни карти срещу заплащaнe. Входната карта е индивидуална
и не може да бъде преотстъпвана на друго лице.

4.

Данни за книжния каталог (от Формуляр 1 или Формуляр 2) се приемат до 24.07.2020 г. Онлайн каталогът
се актуализира ежеседмично до започване на проявата.

5.

Желаещите да се включат допълнително в каталога за друга изложба в рамките на панаира, в която нямат
заявена площ, заплащат пълната стойност на включването си (вкл. адрес, телефон, факс, електронна поща,
интернет страница, браншове и текст) съгласно действащата тарифа.

6.

След потвърждението на заявката от панаира, изложителят трябва да регистрира подизложителите и
другите фирми чрез попълване на формуляри 1B и 2, за включването им в каталога и Информационната
система на панаира.

7.

При експониране на едрогабаритни и тежки експонати изложителят уведомява Международен панаир
Пловдив за размерите и теглото им при подаване на заявката.

8.

Наемането на площта се отнася за следния период: 15 календарни дни преди откриването (6 септември е
официален празник), през времетраенето и 12 дни след закриването на панаира.

9.

Работно време при монтаж и демонтаж:
монтаж

29.08.–10.09. от 8.00 до 17.00 ч.
11–12.09. от 8.00 до 19.00 ч.
13.09. от 8.00 до 21.00 ч.

демонтаж

20.09.–01.10. от 8.00 до 17.00 ч.

По изключение, Международен панаир Пловдив може да разреши удължаване на сроковете срещу заплащане,
съгласно Тарифата.
9.

Работното време на панаира за изложители е от 8.00 до 19.00 часа, за посетители – от 9.00 до 18.00 ч., а
в деня на закриване на проявата – до 14.00 ч.

10. Извън посоченото работно време, външни лица на територията на Международен панаир Пловдив не се
допускат.

