
I. ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ / PARTICIPATION TAX 1 250 250,00

II. НАЕМ ПЛОЩ / RENT OF AREA

Наем незастроена централна площ
Central area, rent of space only 99

69 

59

28

22

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ / APPLICATION FORM 

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ / INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV

Обща сума в eвро / Total in euro :

ДДС 20% / VAT 20% :

Евро / Euro :

 

Organizer: 

Лице за контакт/Contact person: МОЛ/FLP:

Тел / Tel: имейл/e-mail:

ЕИК / UIC: ДДС № / VAT №:

л / Exhibitor:

 / Address: 

       всички цени са в евро без ДДС / all costs are in euro no VAT is added

I. НАЕМ ПЛОЩ / RENT OF AREA single cost
сума
 sum

 Е д. цена 
Single cost 

      
      

      кв.м.   
      sq.m. 

      сума 
       sum 

Наем открита незастроена площ от 12 до 50 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental from 12 to 50 sq.m. 
Наем открита незастроена площ от 51 до 149 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental from 51 to 149 sq.m. 
Наем открита незастроена площ от 150 до 349 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental from 150 to 349 sq.m.
Наем открита незастроена площ над 350 кв.м.
Outdoor exhibition area, space only rental above 350 sq.m. 

Настоящата заявка за участие има сила на Договор и с подписването й Изложителя приема Общите условия на изложението
By signing this Application Form, I declare that I am aware of the General terms and Conditions for participating in this event. 

	
ИЗЛОЖИТЕЛ:
Exhibitor         ...............................................................          

подпис и печат/signature and stamp

ОРГАНИЗАТОР:
……………………....………............Organizer
подпис и печат/signature and stamp

Дата: 
Date    ……………………………….............................

Моля, за попълване обновете Adobe Reader / Please, update Adobe Reader to fill-in 

8 0 3

 Организатор: Краен срок за заявка / Application deadline : 20.01.2023 



1.1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати не по-късно от край- 
ния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ. 
1.2. При разпределението и избора на площите за 
щандовете, предимство се дава по реда на получаване на 
заявките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля 
цялата или част от наетите площи на трети лица без 
съгласието на ОРГАНИЗАТОРА. 
1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи 
и щандове или отказ от участие се приемат, ако са 
постъпили не по-късно от 01.04.2023. След този срок 
изложителите трябва да заплатят цялата стойност на 
заявената площ, независимо дали ще ползват или не 
площите. 
1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост 
от наета площ: 
До 24 кв.м. – 5 бр. До 49 м2 – 10 бр. 
До 99 м2 – 15 бр. Над 100 м2 – 20 бр. 
1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се 
предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани във 
формуляр за допълнителни услуги.

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Изложението ще се проведе в международен Панаир 
Пловдив.
Дати на провеждане: 08 - 10.06.2023 (четвъртък - събота). 
Дати за монтаж: 03.06 - 06.06.2023 от 8:00 до 18:00 часа. 
Настаняване на изложители: 07.06.2023 от 8.00 до 20:00 часа. 
Откриване: 08.06.2023 
Работно време за посетители: 08 и 09.06.2023 от 10:00 до 
18:00 часа и 10.06.2023 от 10:00 до 16:00 часа. 
Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа. 
Извозване на експонати: 10.06.2023 от 17:00 до 18:00 часа 
и на 11.06.2023 от 8:00 до 11:00 часа. 
Демонтаж: 11 - 12.06.2023 от 8:00 до 18:00 часа

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при 
настъпили липси през работното време на изложението. 
Материалите използвани за доизграждане и аранжиране не 
трябва да бъдат лесно запалими. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да получи инструкции за необходимите мерки за защита от 
пожари. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото 
• на ОРГАНИЗАТОРА. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и
следните видове услуги, след предварителни писмени заявки: 
Резервации на хотели и настаняване; 
Организиране на фирмени презентации; 
В случай на анулиране или отлагане на изложението по 
форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи 
отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.
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The 
damages are recorded by a protocol signed bilaterally.

V. FINAL PROVISIONS
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I.APPLICATION FOR PARTICIPATION AND
REGISTRATION OF PARTICIPANTS
1.1 Application for participation shall be made by the E  

  tion 
Contract for the respective exhibition within the deadlines. 

The 
EXHIBITOR is prohibited from transferring all or part of the 

ANIZER. 
1.3. The  is entitled to make revisions to the signed 

.0 3. 
of 

 

1.4. The Exhibitors will receive invitations depending on rental area 
space. 

 

II. EVENT VENUE AND WORKING HOURS
The exhibition will be held at International Fair Plovdiv 
Exhibi 3
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III.SPECIAL CONDITIONS AND SERVICES

 The EXHIBITOR has 

 The EXHIBITOR is obliged to protect the property of 
 The EXHIBITOR is obliged to approve his 

t
 ffers to the EXHIBIT

: Hotel 
reservations, .
In the event of cancellation or postponement force 

EXHIBITOR for 
any damages

IV. OTHER TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT
EXHIBIT
specified in these Terms and Conditions. In the event that the 

has 
the right to cancel the participation of the EXHIBITOR. The 
EXHIBIT s 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
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