до 14.09.2012 р. Організатор повертає 70% суми перерахованих коштів;
до 21.09.2012 р. Організатор повертає 50% суми перерахованих коштів;
після 21.09.2012 р. сума оплати не повертається, і претензії
Організатором не приймаються.

1.Оформлення участі у виставці
Документами, що регламентують участь у виставці, є: ЗаявкаКонтракт з доповненнями та Умови участі. Додатки та Умови участі є невід'ємною частиною Заявки-Контракту. Для участі у виставці Експонент направляє Організатору заповнену і скріплену підписами і печатками Заявку-Контракт, включаючи всі необхідні доповнення. Наданням підписаної Заявки-Контракту Експонент підтверджує свою згоду з даними умовами.
Для Учасників виставки існує система знижок.
Організатор залишає за собою право на зміну умов участі у виставці до підписання Учасником заявки.

3.Порядок подачі інформації в каталог виставки
Матеріали надаються українською та англійською мовами у
друкованому та електронному вигляді згідно додатку № 1.
Для розміщення реклами необхідно надати оригінал-макет у
друкованому та електронному вигляді.
4.Режим роботи виставки
Робочі години:
11.10.2012
12.10.2012
13.10.2012
Розміщення експонатів 10.10.2012
Офіційне відкриття
11.10.2012
Закриття
13.10.2012
Вивезення експонатів 13.10.2012
14.10.2012

2.Вартість участі
Вартість участі включає - обов'язкову сплату реєстраційного
збору з кожного Учасника (у випадку показу декількох фірм на одному експозиційному місці, кожна фірма сплачує окремо), вартості
експозиційного місця та додаткових послуг.
ОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА в павільйоні – 480,00
грн за 1 кв.м. Ціна включає: задню і боко-ві стінки, килимове
покриття, фриз з назвою компанії, охорону в неробочі години,
стіл, два стільці, світильник, євророзетку.
НЕОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА в павільйоні –
280,00 грн за 1 кв.м.
ВИСТАВКОВА ПЛОЩА в малих павільйонах – 480,00 грн
за 1 кв.м.
НЕОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА НА ВІДКРИТОМУ
МАЙДАНЧИКУ – 90,00 грн за 1 кв.м. Ціна включає охорону в
неробочі години виставки.
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР – 900,00 грн. Ціна включає:
розміщення інформації про Учасника в офіційному каталозі
виставки, реєстрацію Учасника, бейджі.
РЕКЛАМА В КАТАЛОЗІ ВИСТАВКИ – 2000,00 грн за
сторінку А5 (наклад - 3000 примірників). Наклад каталога
буде розповсюджений серед учасників та відвідувачів
виставки.
ЗАОЧНА УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ – 2500,00 грн. Учасник
отримує право на розміщення інформації в офіційному
каталозі виставки та розповсюдження рекламних матеріалв
через стенд організаторів.
ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ – 1000,00 грн за годину (зал на
40 місць), 3000,00 грн (зал на 300 місць).
БАНЕРНА РЕКЛАМА на території виставки – 400,00 грн за 1
кв.м. (мін. 4 кв.м.)
Ціни з урахуванням ПДВ 20%. Оплата по курсу НБУ.

10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
09.00 – 22.00
11.00
17.00
17.00 – 22.00
09.00 – 15.00

Замовлена виставкова площа, незайнята Учасником виставки
до 9-00 години 11 жовтня 2012 року, розглядається як вільна і Організатор виставки має право надати її іншому Учаснику. В цьому
випадку сума, сплачена за експомісце не повертається і претензії
не приймаються.
В’їзд Учасника на виставку, завезення виставкових експонатів,
під час монтажних робіт здійснюється на підставі пред’явленої копії Заявки-контракту та копії банківського документу про повну оплату площ і послуг, згідно погодженого графіку заїзду.
При в'їзді Учасник приймає, а при виїзді здає виставковий стенд
у справному стані. У разі пошкодження чи втрати виставкового обладнання Учасник сплачує Організатору його повну вартість у
тижневий термін.
Виїзд учасників виставки та вивіз експонатів здійснюється тільки по закінченню виставки на підставі підписаної Організатором
виставки перепустки. До закінчення виставки виїзд Учасника категорично заборонений.
5.Інше
Витрати, пов'язані з митним контролем, проводяться за рахунок
Учасника згідно із законодавством України.
Реалізація товарів на виставці повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства України.

Додаткове обладнання та послуги надаються Учаснику, згідно
тарифів виставки, наданих в додатку №2, при умові їх повної
сплати.
Оплата здійснюється у гривнях на розрахунковий рахунок Організатора, згідно з виставленим рахунком. У разі відмови Учасника
від участі у виставці, яка оформлюється письмово:

6.Відповідальність сторін
Організатор виставки не несе відповідальності за пропажу або
пошкодження експонатів та інших матеріальних цінностей, які належать Учаснику в денний час з 9.00 до 18.00 в період монтажу,
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У випадку не проведення виставки з будь-яких причин, Організатор виставки повертає 100% суму передоплати на розрахунковий рахунок Учасника протягом п’яти банківських днів після повідомлення про не проведення виставки.
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по Заявці-Контракту, якщо вони стали
наслідком обставин нездоланної сили, які виникли після укладення Заявки-Контракту, в результаті подій надзвичайного характеру,
які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними засобами.
У разі, коли спірні питання не можуть бути вирішені шляхом
переговорів, вони вирішуються в Господарському суді м.Києва у
відповідності до норм чинного законодавства України.

демонтажу та часу роботи виставки. Страхування експонатів, персоналу та інших ризиків здійснюється Учасником самостійно.
Організатор виставки забезпечує загальну охорону території
проведення даної виставки з 18.00 до 9.00 наступного дня, прибирання загальної території виставки та проходів експозиції, загальну рекламу виставки, загальне освітлення.
Організатор виставки зобов’язується надати Учаснику замовлені та оплачені їм послуги у відповідності з умовами даного ЗаявкиКонтракту.
У випадку неповної оплати площ і послуг, замовлених Учасником, в термін до останнього дня роботи виставки Організатор
виставки залишає за собою право залишити експонат Учасника
еквівалентний по вартості неоплаченій сумі в якості застави до
моменту здійснення повної оплати рахунку.
Учасник зобов’язується дотримуватись правил техніки безпеки,
пожежної безпеки, виробничої санітарії, які діють на території
НКЕУ.

ІНФОРМАЦІЯ В КАТАЛОГ ВИСТАВКИ

Додаток №1
УКРАЇНСЬКОЮ або РОССИЙСЬКОЮ МОВАМИ

Повна назва підприємства
Країна, індекс, місто
Вулиця, № будинку, № офісу
Тел.: (код)
Факс: (код)
Ел.пошта
Веб-сайт
Рекламний текст (300 знаків)
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Повна назва підприємства
Країна, індекс, місто
Вулиця, № будинку, № офісу
Тел.: (код)
Факс: (код)
Ел.пошта
Веб-сайт
Рекламний текст (300 знаків)

Логотипи надаються у форматах (векторних): aі (Adobe Illustrator), cdr (Corel Draw), eps (векторний).
Кольорова сторінка: формати - AI, EPS, PDF, PSD, TIFF, QXP, CDR
Формат на виліт - 156х216 мм (після обрізу 150х210).
Колірна модель – CMYK, не менше 300 dpi, чорний колір не повинен бути складеним, всі шрифти повинні бути у кривих.

Назва на фриз

До Заявки-Контракту №_______від______________
Експонент ____________________________________
Відповідальна особа____________________________
Телефон _____________ E-mail___________________
________________________________________Підпис
«_____»___________________________2012 р. М.П.
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