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УЧАСТИЕ В КАТАЛОГА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО                                           ФОРМА 5 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ:                                                   10.01.2020 
КРАЕН СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ:                                                                                   30.01.2020 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛ 

Изложител*: 

За контакт*:   

E-mail*:    Тел.*: 

 
МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРОФИЛА НА ВАШАТА КОМПАНИЯ: 
 Национални туристически организации 

 Общини, регионални и местни съвети по 
туризъм 

 Браншови организации 

 Туроператори и  туристически агенции 

 Хотели и курорти 

 Спа и Уелнес центрове 

 Хотелско, Спа и фитнес оборудване 

 Туристическо и къмпинг оборудване 

 Транспортни компании 

 Професионални учебни заведения 

 

 Културен туризъм 

 Еко и селски туризъм 

 Алтернативен туризъм 

 Голф туризъм 

 Винен и кулинарен туризъм 

 Медицински туризъм 

 Поклоннически  и религиозен туризъм 

 Специализиран софтуер 

 Медии 

 Други 
 
 

ВПИСВАНЕ СРЕЩУ ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 

За основен изложител: име, фирмено лого, адрес за контакти, анотация до 300 знака на български 
и резюме на английски език. 

За съизложител: име, фирмено лого и контактна информация. 

 
Изложители, които не са дали нужните материали в срок,  се вписват в каталога  

само с данните си от Заявка-договор. 
 
Моля, изпратете информацията чрез 
електронната форма за вписване или  
като прикачен текстови файл на e-mail: 
primexpo@primdesign.com 

 
Моля, изпратете логото на Вашата компания  
чрез електронната форма за вписване или като 
прикачен файл на e-mail: 
primexpo@primdesign.com 
Изисквания за файловете: 
* .cdr; *.ai; *.eps; *.tif; *.jpg; *.pdf, *.png  RGB, 300 dpi 
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Име на компанията /BG/:  

Име на компанията /EN/:  

Адрес за контакти /BG/:  

Адрес за контакти /EN/:  

Телефон:  

E-mail:  

Facebook:  

Web site:  

Кратко представяне на фирмата до 300 знака /BG/:                 Кратко Представяне На Фирмата До 300 Знака /EN/: 

 

ЦВЕТНА РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Брой Ед. цена Сума 

  150.00 лв.  

Моля, подавайте  готовите файлове, съобразени със следните изисквания: РАЗМЕР 150 х 210 мм.  
Файловете трябва да са подготвени в мащаб 1:1. Препоръчителни формати: EPS, TIFF, AI, PSD, ID, PDF, CDR;  
текстовете в криви; резолюция 300 dpi. Нежелателно е да използвате работни формати като WORD 
/DOC, DOCX/, POWER POINT

Обща сума 
 

 

ДДС 20%  

Тотал  

 
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 

  


