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ИЗЛОЖБЕНИ ЩАНДОВЕ                                                                             ФОРМА 2 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:                                                                                      30.12.2019 
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ:                                                                                   30.01.2020 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛ 

Изложител*: 

Адрес:   

За контакт*:   Тел.*: 

E-mail*:    Web site:   

 
 
 

ИЗГРАДЕН СТАНДАРТЕН ЩАНД /не включва наем площ/  Кв. м. Ед. цена Сума 

ОТВОРЕН ОТ ЕДНА СТРАНА /мин. 6 кв.м./  60.00 лв.  

ОТВОРЕН ОТ ДВЕ СТРАНИ /мин. 9 кв.м./  60.00 лв.  

ОТВОРЕН ОТ ТРИ СТРАНИ /мин. 18 кв.м./  65.00 лв.  

ОТВОРЕН ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ /мин. 36 кв.м./  65.00 лв.  

Включва:  изграждане със стандартна конструкция с вис. 250 см, ел. връзка 220 V до 2 KW, 1 бр. 
разклонител, мокет тъмно сив цвят, 1 инф. бюро, 2 стола, 1 осветително тяло на всеки 2 кв.м., 
почистване на щанда, Wi-Fi.   
При щанд над 18 кв. м. - допълнително 1 маса за преговори и 2 стола. 
Допълнително оборудване и услуги се поръчват чрез Форма 3.  
 
 

 
Стандартен щанд 6 кв.м. 

 
Стандартен щанд 9 кв.м. 

 
Стандартен щанд 18 кв.м. 

 

 
 
 



 

2 

ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ /не включва наем площ/  Кв. м. Ед. цена Сума 

КРАЕН СРОК ЗА ПОРЪЧКА НА ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ,  

ПРОЕКТИРАН ОТ ПРИМ ЕКСПО / ПРИМ ДИЗАЙН                                                                     01.12.2019 

ОТВОРЕН ОТ ЕДНА /ДВЕ СТРАНИ /мин. 12 кв.м./   75.00 лв.  

ОТВОРЕН ОТ ТРИ СТРАНИ /мин. 18 кв.м./  80.00 лв.  

ОТВОРЕН ОТ ЧЕТИРИ СТРАНИ /мин. 36 кв.м./  80.00 лв.  

Цената включва  проект и изграждане със стандартна конструкция, почистване на щанда, Wi-Fi. 
Художественото изпълнение и нестандартни елементи, мебели и подово покритие се оферират  
допълнително. 
 

Обща сума 
 

 

ДДС 20%  

Тотал  

 

ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя заявената изложбена площ, като се 
съобразява с концепцията за общото пространствено и 
тематично оформление и изискванията на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 
Моля, попълнете и изпратете заявка по е-mail. 
При попълнени по електронен път документи за участие не  се 
изисква подпис и печат. Приемането на Общите условия 
потвърждава и прави валидна вашата заявка, по смисъла на Закона 
за електронния документ. 
С подписването на тази заявка ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява да 
получава от Организатора информация, новини, оферти, нови 
предложения, рекламни и маркетингови съобщения свързани с 
ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО и/или други събития, организирани от ПРИМ 
ЕКСПО. Можете да откажете да получавате информация по всяко 
време, като се свържете с нас на primexpo@primdesign.com с текст 
„отписвам се“ и Вашият имейл адрес ще бъде премахнат от 
нашата база данни. 

 
Всички такси за банкови трансакции са за сметка на 
наредителя.  Всички цени са в лева, без включен ДДС.  
Декларирам, че съм запознат с общите условия и 
задължения на страните. 
 
ЕТ ПРИМ ЕКСПО - Вихра Огнянова 
Юробанк България АД, 1776 София, Район Витоша, ул. Околовръстен път 260 
Разплащателна сметка в лева: IBAN: BG50BPBI79401052416401 
BIC: BPBIBGSF 
 
 
ОРГАНИЗАТОР        ИЗЛОЖИТЕЛ  
ПРИМ ЕКСПО - В. ОГНЯНОВА        Дата/подпис/печат 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
Заявката се счита за валидна 
след заплащане на аванс - 
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% 
от стойността на таксата 
правоучастие и 50% от 
заявената площ в срок от пет 
работни дни от датата на 
издаване на проформа-
фактура.  
Организаторът не пази 
изложбени площи след 
изтичането на този срок. 
 
Окончателната сума с 
допълнително заявените 
услуги и оборудване, се 
заплаща най-късно до  
30.01.2020 г.  
Изложители, които не са 
заплатили изцяло 
задълженията си, не се 
допускат до участие.  


