FLORIADE – 2012

СВЕТОВНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕТАРСТВО
4 април – 7 октомври 2012 г. - ВЕНЛО, ХОЛАНДИЯ

ЗАЯВКА – ДОГОВОР
No________/дата ________

Фирма/Организация ___________________________________________________________________________
Адрес (за фактура) ____________________________________________________________________________
ИН ________________________________ ИН по ДДС_______________________________________________
МОЛ ______________________________ Сайт _ ___________________________________________________
Телефон ___________________________ Факс: ___________________ e-mail: __________________________
Лице за контакт _ _____________________________________________________________________________
ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да предостави на Изложителя за периода от ______ месец(а) от
____________ до ____________2012 по време на провеждане на световното изложение по заявената подолу площ, реклама, експонати и стоки.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да попълни и подпечата заявката - договор с необходимата изложбена
площ, рекламни материали и фирмен надпис, информация за рекламните издания на изложението.
I.УЧАСТИЕ ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ 		

Период/месец Цена/лв./м2

1.1 Закрита изложбена площ				
							
							
							
1.2 Открита изложбена площ				

1
2
4
6
1

300
500
700
900
200

Заявка/кв.м
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Сума
___________
___________
___________
___________
___________
___________

								
ВСИЧКО:
Краят срок за заявка за участие с изложбена площ е 60 календарни дни преди датата на участието. Минимална площ 1 кв.м,
максимална площ до 3 кв.м.

II. РЕКЛАМА
Луксозно издание „BULGARIA OPEN DOORS”
2.1 Пълноцветна реклама - А4				
2.2 Пълноцветна реклама - А5				
2.3 Пълноцветна реклама - А6				
Дипляна “BULGARIAN GARDEN”
2.4 Пълноцветна реклама
2.5 Лого						

Размери/см
21 х 29.7
21 х 14.5
10.5 х 14.5
12 х 3		
3х3

									
Краен срок 15.02.2012 г.

Цена/лeва
1100		
550		
330		

Брой
_______
_______
_______

Сума
________
________
________

200		
80

_______
_______
_______

________
________
________

ВСИЧКО:

Файловете да бъдат във формат EPS, TIF, AI или Corel Draw (максимална верския 11) шрифтове да са конвертирани  
в криви, а всички останали елементи да са CMYK с резолюция 300 dpi.

III. Участие със стоки на консигнация в търговската част					
Еднократна такса за участие за целия период на изложението
По тази точка се подписва допълнителен търговски договор

980 лева 					

							
Oбщо по т.I, II, III _________________
									
20% ДДС _________________
							
Сума за плащане _________________
ИЗЛОЖИТЕЛ:								
ОРГАНИЗАТОР: 			
(подпис и печат) ____________________							

инж.Костадин Владов

Попълнете и върнете на e-mail: bg-floriade@my-expo.com или на факс: 02 931 1573

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за участие в Българската национална експозиция
на Световното специализирано изложение ФЛОРИАДЕ 2012
1. ОРГАНИЗАТОР ИЗЛОЖБА EКСПОЦЕНТЪР - ООД; 1303 гр.София, бул. Христо Ботев 70
				
ИН по ДДС No: BG 000677205
				
тел: 02 931 9880; 02 439 6780; факс: 02 931 1573
				
е-mail: bg-floriade@my-expo.com www. bg-floriade.my-expo.com
2. Място на провеждане:
ФЛОРИАДЕ 2012 – ВЕНЛО, ХОЛАНДИЯ
3. Период:
05.04. – 07.10.2012 г.
4. Работно време за посещение: 09:00 до 19,00 ч. /ежедневно/
5. Ползване на изложбените площи:
Участниците сами оформят митническите формалности (сертификати и други) по износа на мострите и експонатите и
ги доставят на адреса на ЕКСПОЦЕНТЪР ООД в София за транспортиране до Холандия.
Аранжирането на мострите и експонатите, както и тяхното освобождаване след приключване участието на фирмите се
извършва съгласно датите в заявка-договора.
6. Специални условия и услуги за изложението:
ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява:
- зареждането и освобождаването на изложбените площи (закрити и открити - градини) ;
- аранжиране на щанда по идея и предложение на изложителя;
- денонощна охрана за целия период на участието в изложението;
- допълнителни услуги срещу заплащане (посрещане и изпращане на делегации във Венло;
резервация на хотели; презентации на фирми; индивидуална реклама и други) – по анекс към настоящия
договор);
- промяна на заявената изложбена площ писменно не по-късно от 10 дни преди датата на включване в
експозицията;
Организаторът не носи отговорност за вреди нанесени на участниците при пожар, стачки, природни бедствия
и други форсмажорни обстоятелства.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
- да осигури всички необходими документи за износ на мострите, стоките и експонатите в рамките на
Европейски съюз;
- да спазва изискванията на противопожарната охрана;
- да транспортира мострите, експонатите, стоките и рекламните си материали, заедно с всички придружаващи
ги документи до офиса на Организатора по посочения адрес;
- да предложи схема за аранжиране на мострите и експонатите;
- да подаде готови рекламни карета като спазва следните изисквания: файловете да бъдат във формат EPS,
TIF, AI или Corel Draw (максимална верския 11) ползваните шрифтове да са конвертирани в криви, а всички останали
елементи да са CMYK с резолюция 300 dpi. Организаторът не носи отговорност за верността на данните, предоставени
от изложителя за публикуване, както и за евентуални претенции на трети лица за авторски права и/или права на
интелектуалната собственост върху същите данни и обстоятелства, предоставени от Изложителя. Организаторът
предоставя на Изложителя безплатно 5 (пет) броя от изданията, в които е публикувал реклама.
- да подпише допълнителен търговски договор за продажба на стоки.
7. Условия и тарифи за участие и срокове за плащане
- Цената за изложбена площ е без ДДС и се отнася за целия период на изложението (1-2-4-6 месеца).
- Минимална закрита (витрина) и открита изложбена площ е 1 кв.м, максимална до 3 кв.м.
- Договора влиза в сила при плащане на 100% на общата сума до 5 дни след подписването на заявка-договора
от двете страни:
Дължимата сума се превежда по банкова сметка на:
ЕКСПОЦЕНТЪР – ООД
							
ПРОКРЕДИТ БАНК клон София
							
BIC: PRCBBGSF IBAN: BG53PRCB92301006834511
В случай, че сумите не са постъпили по сметката на Организатора - изложба, същият има право да откаже участието
на Изложителя, а площта се предлага на друг Изложител.
При отказ от участие след подписване на договoра, Изложителят дължи на Организатора изложба неустойка в размер
на 20% от стойността на договора.
- отказ от участие се приема в писмен вид от Организатора на изявата. При отказ от участие до 20 дни преди
началната дата на изложението (по заявка-договара), Изложителят трябва да заплати цялата стойност на заявената
площ независимо дали ще я ползва или не.
- при невъзможност за провеждане на изложбата, Организатора връща внесените суми по т.1 (на заявкадоговора) в 10 дневен срок от обявената начална дата на изложението.
8. Заключителни разпоредби
Всички спорове, възникнали между Изложителя и Организатора изложба, се решават чрез преговори. Ако не се
постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТПП - София.
											
ЕКСПОЦЕНТЪР ООД 		

