МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ И ИЗКУСТВАТА “БУЛГАРИКА” 2023
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Фирма/участник: …………………………………………………………………………….., ЕИК: ………………………………………………..………
MOЛ: ……….........………….........………………………………………………………………………………………………………………………...………
Адрес: гр./с. ………………………………, п. код: ………………… ул. ,………………………………………………………………………. № ….
Телефон: ………………………………………..…… E-mail: …………….........……………………; web: ……………………………………………..
Участието е с асортимент: ………………………………………………….……………………………………………………………...……………...
Аз, долуподписаният _______________________________________________ на длъжност _________________, след като се запознах с
настоящата заявка, общите условия и политиката за поверителност, заявявам участие в XXVII Международен Панаир на занаятите
и изкуствата “Булгарика” 2023.
І. ВИДОВЕ ПЛОЩИ

Кв. м

Цена в €

Застроена площ - бунгало (кв.м)

203.00

Навес- гръб и сенник (кв.м)

180.00

Незастроена площ (кв.м)

173.00

Надценка за ъгъл

60.00
ОБЩО І:
Брой/кв. м Цена в €

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Ел. контакт (бр.)

50.00

Прожектор

50.00

Ниска витрина - 100/50/100 см (бр.)

42.00

Висока витрина - 250/50/100 см (бр.)

82.00

Маса - ниска (бр.)

21.00

Стол - (бр.)
Стелаж - модул на 3 нива

Сума в €

€
Сума в €

9.00
31.50

100/30/50 см
Монтаж на реклама от винил /л.м./

6.00

Врата - хармоника (бр.)

30.00

Стена (лин. м)

18.00
ОБЩО ІІ:

€

І. Наем площи

€

ІІ. Допълнително оборудване

€

ІІІ. Реклама

€

ІV. Такса-участие

80 €

СУМА В ЕВРО

€

СУМА В ЛЕВА

лв.

Такса–участие: Задължителна е за всички
участници и включва: право на търговска дейност
на територията на Панаира; обща реклама;
охрана; информационно обслужване.
Бунгало: Изгражда се от панаирна конструкция.
Цената включва: проектиране, монтаж и
демонтаж, осветление, ел. контакт за касов
апарат (с мощност 100 W). Участникът може да
предложи на организатора за съгласуване свой
проект (скица). Ако участникът не предложи
свой, се изпълнява проект, посочен от
организатора.
Навес: Изгражда се от панаирна конструкция.
Цената включва: проектиране, монтаж и
демонтаж на гръб и сенник; осветление; ел.
контакт за касов апарат (с мощност 100 W).
Незастроена площ: В цената не е включено
изграждането на подиуми, стени, гръб и сенник,
осветление; ел. контакт за касов апарат.
Допълнително оборудване: Поръчва се в
Заявката. Организаторът предлага и непосочени
във формуляра оборудване и услуги.
Заявки, направени след 20 юли, се изпълняват
при възможност и се заплащат със 100 %
завишение.
Реклама: Възможностите за реклама са описани
в Рекламните условия в рамките на
Международен Панаир на занаятите и
изкуствата “Булгарика”.
Контакти:
www.bulgarika.bg; e-mail: contact@bulgarika.bg;
тел: 0700 1 57 56; адрес: гр. Варна, 9010 ул. „Лоза“
12;

ИЗЛОЖИТЕЛ/ ДЕМОНСТРАТОР:

ОРГАНИЗАТОР:

www.bulgarika.bg; e-mail:contact@bulgarika.bg;
tel.: 0700 1 57 56; address: Bulgaria, Varna 9010, 12 Loza str.

