Додаток 1
3 - 5 жовтня 2018 р.
Міжнародний Виставковий Центр
Павільйон 3
м. Київ, Броварський проспект, 15,
ст. м Лівобережна

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
для областей та міст
України
XXV Міжнародний
туристичний салон
«УКРАЇНА’2018»
1. ОРГАНІЗАТОР
ПРЕМ’ЄР ЕКСПО
Україна, 04050, м. Київ, вул. Пимоненка 13, корп. 4А, оф. 21
Тел.: +38 (044) 496-86-45, факс: +38 (044) 496-86-46
Internet Site: www.uitm.com.ua

e-mail: ukraine@pe.com.ua

2. УЧАСНИК (ПЛАТНИК ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ)
Назва:
Контактна особа:
Країна:
Адреса:
Тел/факс:

Посада:
Поштовий індекс:

Місто:
e-mail:

3. ВАРТІСТЬ УЧАСТІ (в доларах США без урахування ПДВ)
3.1 Резервація виставкової площі
  Вкажіть потрібне
 обладнана площа (мінімум 9 м2)

174 USD 3950 грн.
м2 =
/за м2 х
Включає: площа, задня та бокові стіни, 1 стіл і 2 стільці, килим, підключення та споживання
електроенергії 220v (2кВт), 1 електророзетка, спот, на кожні 9 кв.м., надпис на фризовій панелі (max. 20
літер), вішалка для одягу, загальна охорона та прибирання павільйону, страхування громадянської
відповідальності

3.1.1 Типи стендів
Націнка
 ТИП A: Лінійний (відкрита одна сторона)
немає
 ТИП B: Кутовий (відкриті дві сторони) від 12 кв.м. 20 %
 ТИП C: Півострів (відкриті три сторони) від 24 кв.м 30 %
 ТИП D: Острів (відкриті чотири сторони) від 40 кв.м. 40 %
 ТИП E: Двохрівневий стенд
50 %
3.2. Реєстраційний внесок (обов’язковий для всіх учасників)

Ціни: грн. (гривні)
грн.

С
А
B

D
E

Включає: Реєстрація, виготовлення постійних перепусток Учасника, розміщення інформації в каталог учасників виставки
(до 50-ти слів) і на WEB-сторінці Виставки, надання Учаснику каталогу виставки, організація офіційної церемонії на честь
відкриття Виставки, заходи, спрямовані на залучення відвідувачів, реєстрація та організація роботи виставки для
Учасника, страхування громадянської відповідальності

3.4. Загальна вартість участі з ПДВ (за ставкою 20%)

грн.

228 USD
3000 грн.

грн.

3.5. Напишіть, будь ласка, НАЗВУ ВАШОЇ КОМПАНІЇ, яка буде вказана на фризі стенду.
3.6. Назва в диплом учасника

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Оплата за участь у виставці відбувається в гривнях.
4.2. 35% від загальної вартості участі повинні бути сплачені до 1 червня 2018 року.
4.3. 25% від загальної вартості участі сплачуються протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту укладення Договору, але не пізніше
10 серпня 2018 р.
4.4. 40% від загальної вартості участі сплачуються до 21 серпня 2018 р.
4.5. Кінцевий платіж за участь у виставці - не пізніше 31 серпня 2018 р.
4.6. У випадку подачі Учасником заявки після 31 серпня 2018 р. оплата за участь у виставці відбувається в розмірі 100% протягом 3 (трьох) календарних днів
з моменту укладення Договору, але не пізніше 20 вересня 2018 р.

5. ЗГОДА УЧАСНИКА
Даною зявкою Учасник підтвержує свою участь у Міжнародному турсалоні УКРАЇНА '2018 і бере на себе обов’язок повністю попередньо сплатити дану участь.
Учасник визнає, що Організатор може понести витрати з метою належного виконання даної Заявки і зобов’язується не вимагати повернення сплачених йому
фактично витрачених Організатором грошових засобів

6. ВІД УЧАСНИКА
ПІБ

Дата заповнення

ПОСАДА

М.П. і підпис

www.uitm.com.ua

OFFICE
KIEV

INITIAL

