ВАРНА, 12 - 13 ОКТОМВРИ 2019
ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ

ПРОГРАМА НА ФОРУМА
Място:
Варна, Делта Планет Мол
Дата:
Варна: 12 - 13 октомври (събота - неделя)
Времеви график:
11 октомври (петък) - организационен ден
Достъп до залите за подреждане на презентационните площи:
- 13.00 - 18.00 - подготовка на участниците, подреждане на позициите.
12 октомври (събота) - експозиционен ден - презентации, демонстрации, експозиция
Време:
- 08.00 - 11.00 - подготовка на участниците, подреждане на щандовете;
- 11.00 - 11.15 - откриване на форума;
- 11.00 - 18.00 - вход свободен за гостите на форума;
- 11.00 - 18.00 - презентации, демонстрации, уъркшоп дейности.
13 октомври (неделя) - експозиционен ден - презентации, демонстрации, експозиция
Време:
- 11.00 - 17.00 - вход свободен за гостите на форума;
- 11.00 - 17.00 - презентации, демонстрации, уъркшоп дейности;
- 16.45 - 17.00 - закриване на форума, теглене на томболи, връчване на награди и други;
- 17.00 - 22.00 - напускане на пространствата, изнасяне на продукти и оборудване.
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ОБОРУДВАНЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИОННИТЕ
ЩАНДОВЕ* И ПРОСТРАНСТВА
*Моля, имайте предвид, че употребата на понятието щанд е условна и приета с цел по-лесна организация и
комуникация на форума. Презентационното място, условно наречено щанд, се състои от подробно описаните по-долу
пространства и оборудване.

Всеки щанд се състои от маса за разполагане на продукти и рекламни материали. Масата за
продукти е с размери д./ш./в. 180х80х75 см, покритие - стреч, с възможност за брандиране с
материали на изложителя. Столове тип посетителски/конферентен - 3 броя. Настилката в
изложбените пространства е гранитогрес.
Общата площ на един щанд е около 7.6 кв. м с ширина 3.8 м и дълбочина 2.0 м. Щандът, неговата
форма и положение, спрямо съседните, са ясно посочени с пунктирани линии на схемите на залите.
Щандове с номера 5, 6, 17 и 18 са предназначени за фирми, които ще извършват безплатни
диагностични прегледи или други процедури, като освен стандартната площ от 7.6 кв. м е налична
допълнителна площ от 5 кв. м. за разполагане на нужното оборудване.
За всеки щанд може да бъде осигурено ел. захранване. В случай, че оборудването, което трябва да
бъде захранено е с мощност над 200 W, участникът трябва да посочи точната мощност на уредите и
общата мощност на всички уреди, които трябва да бъдат захранени. В случай, че участникът е на
позиция, която технически не може да бъде обезпечена с ел. захранване с висока мощност,
организаторът може да откаже предоставянето на услугата и да предложи на участника друга
позиция.
Допустимо е разполагането на всяка рекламна форма - банер стойка, стена, постери, винилни пана
и други, в рамките на щанда, при спазване на условието да не се пречи на другите участници и да не
се руши имуществото на Делта Планет Мол. При желание от страна на участник да построи
собствен щанд или да разположи каквато и да е конструкция, това трябва да се съгласува
предварително с организатора Пачуърк ООД и техническите служби на Делта Планет Мол.
Разполагането на рекламни банери или други съоръжения извън площта на щанда се заплаща
допълнително, според ценовата оферта.
Не могат да се разполагат оборудване, продукти или други материали извън площта на щанда, както
и да се затруднява по какъвто и да е начин движението на гостите по коридорите на Делта Планет
Мол.
Сцената за събитието е с размер 6 х 3 м (18 кв. м) и гръб 6 х 2.50 (15 кв. м). Разположена е
непосредствено до зона А и предлага отлична възможност за провеждане на демонстрации,
конкурси и шоу-активности. Базовото оборудване на сцената включва озвучаване и ел. захранване.
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ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Щанд (цените са за целия
период)

Регулярен щанд Зона А*
Щанд 5, 6, 17, 18 в Зона А
Регулярен щанд Зона В
Регулярен щанд Зона С

7.6 кв. м.
7.6 кв. м. + 5 кв. м.
7.6 кв. м.
7.6 кв. м.

ранно записване** - до 1.09.2019 /
регулярна цена в лева без ДДС
515.00** / 575.00
615.00** / 685.00
495.00** / 555.00
475.00** / 535.00

*Заемането на щандовете става в последователност по зони както следва: Зона А; Зона В; Зона С.
**При ранно записване, фирмата заявила наем на щанд и други услуги, заплаща невъзвръщаем аванс от 50
% от крайната сума по заявката-договор, до 10 дни от издаване на фактура за авансово плащане.
Остатъкът от 50 % се заплаща не по-късно от 30 дни преди датата на изложението.

Други услуги (по желание на изложителите):
Услуга (цените са за целия период)
Провеждане на презентация/демонстрация/ уъркшоп - наем на сцена и
озвучаване
Ел. захранване до 200 W/контакт, монофазен/
Ел. захранване на уреди с мощност по-висока от 200 W
Наем на витрина - 43 х 37 х 163 см, стъклена с 3 рафта
Раздаване на рекламни материали с промоутър на изложителя
Наем на промоутър, осигурен от Пачуърк ООД
Разполагане на рекламен банер или друго съоръжение до 1 кв. м извън
изложбения щанд (цената е за 1 бр.)
Наем на екран и проектор за провеждане на презентация на сцена
Отпечатване на лого на фирма на гърба на сцената
Организиране на фейсбук игра с награди на фирмата рекламодател
Излъчване на аудиоклип в системата на Делта Планет Мол

цена в лева без ДДС
150.00
15.00
35.00
70.00
100.00
150.00
30.00
100.00
50.00
100.00
100.00

Цените са в лева без ДДС.
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Срокове:
Краен срок за заявявяне на участие - 10 октомври 2019 година или до изчерпване на свободните
позиции. Заявката се счита за приета от момента на постъпване на дължимата такса за участие по
сметка на Пачуърк ООД.
Всеки участник подава по e-mail или в офиса на Пачуърк ООД заявка за участие по образец.
Документът се подава в оригинал на адреса на Пачуърк ООД или в сканиран файл, на който е видим
мокър печат и подпис на представител на фирмата с неговото име и позиция.
Всеки участник отбелязва подробно /вид и количество/ техническото оборудване, което ще използва
по време на събитието, както и допълнителни изисквания, ако има такива. При неточно и непълно
описание на исканото оборудване и/или услуги организаторът може да откаже допълнително
поискано такова.
Местата са ограничени. Заявки за участие се приемат до изчерпване на свободните щандове
и часовете за презентации.
Цената за предоставяне на услуги и оборудване, непосочени в офертата се договарят
допълнително.
Плащане:
Плащането на таксите за участие, заявеното оборудване и услуги се извършва по банков път. За
извършване на плащането Пачуърк ООД издава данъчна фактура. Плащането се извършва до 10
работни дни от издаване на данъчната фактура, но не по-късно от 10 работни дни преди датата на
провеждане на форума. При неизвършено плащане в посочения срок щандът се дава на друг
участник и изложителят не се допуска до участие.
При отказ от участие до 30 дни преди датата на събитието /след 10.09.2019 г./ фирмата заявител
дължи неустойка в размер на цялата сума по попълнената от нея заявка.
Банкова сметка:
ПАЧУЪРК ООД,
IBAN: BG46 UNCR 7000 1521 7368 91, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД- Варна
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РЕКЛАМНИ ФОРМИ
1. Провеждане на презентация, уъркшоп, демонстрация, конкурс, шоу-активност
Услугата включва наем на сцена, един микрофон, озвучаване, маса (head table – 180 х 80 х 75 см),
от 50 до 70 седящи места. Презентациите се провеждат по предварително изработен график в
часовите интервали, посочени в програмата на форума. Часовете се заемат по реда на завяване и
времето се разпределя както следва: 15 минути за подготовка и напускане на сцената, 45 минути за
презентиране. При наемане на два часови интервала, последователно или в отделни дни,
участникът ползва 10 % отстъпка от наемната цена.
Всяка активност на сцената е част от програмата на събитието, която се комуникира активно в
социални мрежи, външна реклама и всяка друга форма, използвана за популяризиране на
събитието.
2. Раздаване на рекламни материали извън щандовете / на територията на Делта Планет Мол
Услугата включва позициониране на промоутър на предварително определени места с право да
предоставя рекламни материали, без ограничение във формата и количеството, на гостите на
събитието. Общ брой на позициите - 16.
При осигуряване на промоутър от страна на Пачуърк ООД, изложителят заплаща по
посочените цени. Пачуърк ООД не осигурява облекло, обувки, грим и прическа за промоутъра.
3. Разполагане на рекламен банер извън пространството на наетия щанд
Услугата включва позициониране на рекламен банер или друго съоръжение с площ не повече от 1
кв. м във входното пространство, коридорите и общите пространства на изложението.
4. Отпечатване на лого на фирма на гърба на сцената
Услугата включва позициониране на логото на фирмата на гърба на сцената, видим за всички гости
по време на провежданите презентации, уъркшопове и други.
5. Организиране на фейсбук игра с награди на фирмата рекламодател
Услугата включва организиране и провеждане на игра на фейсбук страницата на събитието с
продължителност до 2 седмици и с до 4 публикации. Фирмата заявител осигурява награди за играта.
Услугата не включва програмиране и може да се ползва в рамките на функционалността на Фейсбук.
6. Излъчване на аудиоклип в системата на Делта Планет Мол
Услугата включва 13 излъчвания на аудиоклип на в рамките на работното време на изложението, по
едно на час. Клипът се предоставя от фирмата заявител и трябва да е с продължителност до 20
секунди.
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Уважаеми колеги,
С идеята да предоставим повече възможности за пълноценно участие, всички изложители могат да
ползват безплатно следните допълнителни услуги:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1. Дизайн на покана за уеб(ел. поща) и на хартиен носител*
2. Представяне на компанията във Facebook страницата на форума**
3. Баджове за участниците в изложението***
4. Табелка за всеки щанд с вграден QR код****
5. Участие в презентационен пакет*****
6. Безплатни дизайн и предпечат на рекламни материали до 4 страници (флаер, дипляна и др.)
*Изготвяне на дизайн на покана за събитието, предназначена за клиенти, партньори и контрагенти.
Проектът се изработва за уеб/изпращане по електронна поща/ и за хартиен носител. Всеки участник
може да покани свои клиенти и партньори да посетят неговия щанд и/или презентация. Ако желаете
да получите тази услуга, моля свържете се с нас за уточняване на всички подробности.
**Представяне на участниците в събитието (компанията и нейните продукти) във Фейсбук
страницата на форума. Ако желаете, може да изпратите конкретна информация - текст и снимки.
Представянето на фирмите ще се проведе в периода 15 септември - 11 октомври по азбучен ред на
компаниите, заявили участие. Информацията за представянето е базирана на официалните
източници за фирмата (уеб сайт, фейсбук страница и други).
***Баджове за участниците - 3 броя за фирма за всяко място.
****На всеки щанд ще бъде разположена картонена табелка с името на фирмата и QR код с линк към
Вашия сайт/страница във Фейсбук. Ако желаете линка да води към друго място в Интернет, моля,
изпратете точен адрес.
*****Участие в презентационен пакет на събитието. Всеки гост - посетител получава презентационен
пакет/рекламна торбичка, включващ каталози, брошури, флаери, оферти на желаещи фирми.
Презентационните материали трябва да се изпратят в офиса на Пачуърк АК в срок до 4.10.2019
година в тираж 1000 броя.
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СЪПЪТСТВАЩИ УСЛУГИ
За всички участници във ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ, хотел Черно море любезно предоставя следните
преференциални цени за настаняване:
1. Двойна стая CLASSIC - 70.00 / 80.00 лв. (настаняване на 1 гост / настаняване на 2 гости)
2. Двойна стая DELUXE - 110.00 / 120.00 лв. (настаняване на 1 гост / настаняване на 2 гости)
Цената включва ДДС, закуска, застраховка и туристически данък.
Ползване на закрит охраняем паркинг:
1. Лек автомобил - 12 лв./денонощие;
2. Микробус - 15 лв./денонощие.
За да ползвате преференциалните цени за настаняване, е необходимо да направите резервация
към хотел Черно море (телефон: 0882 90 73 08 или на имейли: reception@chernomorebg.com;
reservation@chernomorebg.com), като посочите, че сте изложител във ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ.
Други възможности за настаняване в центъра на град Варна - хотел Капитол, хотел Реверанс, хотел
- галерия Графит, Рослин хотел Димят, хотел Модус.

Координати:
Пачуърк Агенция за комуникации
Варна 9000, бул. Сливница 45, ет. 4
тел.: 052 / 616 332
мобилен: 0888 294 162, 0887 480 066, 0884 712 935, 0882 850 388
e-mail: office@patchwork-bg.com
www.vselena-zdrave.com
www.patchwork-bg.com
Лица за контакти:
Тодор Сотиров, Звезделина Колева, Снежана Василева

7

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 възстановява на ЗАЯВИТЕЛЯ цялата сума, платена за
участие.
4. При отказ от участие до 30 дни преди датата на събитието /след 10.09.2019 г./ ЗАЯВИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на цялата сума по попълнената от него заявка.
Данни на ЗАЯВИТЕЛЯ:
Фирма заявител: ......................................................................................................................................
Адрес на регистрация: ............................................................................................................................
Булстат/ЕИК ........................................... МОЛ: .......................................................................................
Адрес за кореспонденция: ......................................................................................................................
Телефон: ..................................... , ................................... e-mail: ..........................................................
Лице за контакт: .......................................................................................................................................
Желая да ползвам следните услуги (моля, отбележете - х):
Щанд (цените са за целия период)
Регулярен щанд Зона А*
Щанд 5, 6, 17, 18 в Зона А
Регулярен щанд Зона В
Регулярен щанд Зона С
Услуга (цените са за целия период)
Провеждане на презентация/демонстрация/ уъркшоп - наем на сцена и

озвучаване
 Ел. захранване до 200 W
Ел. захранване над 200 W
Наем на витрина - 43 х 37 х 163 см., стъклена с 3 рафта
Раздаване на рекламни материали с промоутър на изложителя
Наем на промоутър, осигурен от Пачуърк ООД
Разполагане на рекламен банер или друго съоръжение до 1 кв. м извън

изложбения щанд (цената е за 1 бр.)
Наем на екран и проектор за провеждане на презентация на сцена
Отпечатване на лого на фирма на гърба на сцената
Организиране на фейсбук игра с награди на фирмата рекламодател
Излъчване на аудиоклип в системата на Делта Планет Мол

цена в лева без ДДС
515.00** / 575.00
615.00** / 685.00
495.00** / 555.00
475.00** / 535.00

150.00
15.00
35.00
70.00
100.00
150.00
30.00
100.00
50.00
100.00
100.00
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*Заемането на щандовете става в последователност по зони както следва: Зона А; Зона В; Зона С.
**Цена при ранно записване - до 1.09.2019. Фирмата заявила наем на щанд и други услуги, заплаща
невъзвръщаем аванс от 50 % от крайната сума по заявката-договор, до 10 дни от издаване на фактура за
авансово плащане. Остатъкът от 50 % се заплаща не по-късно от 30 дни преди датата на изложението.

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 - 2019 и ги приемам:

ДАТА:

ЗАЯВИТЕЛ:
/подпис и печат/
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