ЗАЯВКА - ДОГОВОР
1. Пачуърк ООД се задължава да предостави на ЗАЯВИТЕЛЯ за времето на провеждане на форума
заявения от него щанд, оборудване и допълнителни услуги.
2. Изборът на места става по реда на заявките до изчерпване на свободните позиции.
3. В случай на невъзможност за провеждане на събитието, поради обстоятелства, независещи и
извън контрола на Пачуърк ООД, същото предлага пренасочване на заплатените суми за изданието
на форума през 2022 година, като предоставя пакет от бонуси за ЗАЯВИТЕЛЯ и запазва цената за
участие през 2022 година непроменена. Ако ЗАЯВИТЕЛЯТ откаже пренасочване на средствата и
пожелае възстановяването им, Пачуърк ООД възстановява на ЗАЯВИТЕЛЯ цялата сума, платена за
участие, в срок до 30 календарни дни от датата на отмяна на събитието.
4. При отказ от участие след 17.09.2021 г. и форумът се проведе, ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на цялата сума по попълнената от него заявка.
Данни на ЗАЯВИТЕЛЯ:

Желая да ползвам следните услуги (моля, отбележете - х):
Щанд / Услуга (цените са за целия период)
цена в лева без ДДС
 Регулярен щанд
535.00* / 595.00
 Щанд 10, 11, 12, 13
635.00* / 695.00
 Щанд 7, 8, 9, 22, 23, 24
415.00* / 475.00
Провеждане на презентация/демонстрация/ уъркшоп - наем на сцена,
 прожектор и озвучаване. Времетраене - 1 час, по предварителен
150.00
график
 Ел. захранване до 200 W
15.00
 Ел. захранване над 200 W
35.00
 Наем на витрина - 43 х 37 х 163 см., стъклена с 3 рафта
70.00
 Раздаване на рекламни материали с промоутър на изложителя
100.00
 Наем на промоутър, осигурен от Пачуърк ООД
150.00
Разполагане на рекламен банер или друго съоръжение до 1 кв. м извън

30.00
изложбения щанд (цената е за 1 бр.)
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Щанд / Услуга (цените са за целия период)
 Отпечатване на лого на фирма на гърба на сцената
 Бранд на фокус
 Излъчване на аудиоклип в системата на Делта Планет Мол
 Брандиране на лицето на щанд - фолио, печат и монтаж/демонтаж
 Брандиране на чело на щанд - фолио, печат и монтаж/демонтаж
 Участие в презентационен пакет (само за фирми без щанд - до 500 броя)

цена в лева без ДДС
50.00
150.00
100.00
60.00
30.00
100.00

*Цена при ранно записване - до 16.08.2021.

Моля, опишете подробно оборудването (вид на уреда и мощност в kW) и допълнителните услуги,
които желаете, ако има такива.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Имам следните допълнителни изисквания /подлежат на конкретно договаряне/:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
Запознат съм с всички условия и документи за участие във ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ - 2021 и ги приемам:

ДАТА:

ЗАЯВИТЕЛ:
/подпис и печат/
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