
10-12 вересня 2019, м Львів, ВЦ «Південний-EXPO», Україна

  ВІКНА                           ДВЕРІ                           ОБЛАДНАННЯ                           СКЛО

Компанія:
ПІБ контактної особи:
Пасада:
Тел.: Моб.тел.:
E-mail: Індекс:
Адреса: Місто:
Країна: ППН:
Категорія продукції, що виставляється:

   ВИРОБНИК                   ДИЛЕР                   ДИСТРИБ’ЮТОР                  ПРЕДСТАВНИЦТВО                  ПОСТАЧАЛЬНИК

НЕОБЛАДНАНА ПЛОЩА:
Включає: чисту площу для самостійної забудови  
Увага! Базове електропідключення і устаткування входять в даний тип площі

ОБЛАДНАНА ПЛОЩА:
Додатково до необладнаної площі включає: бічні і задні стінки, килимове 
покриття, назва компанії на фризовій панелі (до 15 літер без логотипу), стіл, 
стільці, базове електропідключення (220V - 1 kВт), розетку, освітлювальні 
прилади 1 шт. на 3 кв. м, кошик для сміття, охорону павільйону.
На кожні 9 кв. м кімната 1 м х 1 м з дверима та замком (на кожні додаткові  
6 кв. м стенду додатковий 1 кв. м кімнати)

Будь ласка, позначте                                                                                                   

ТИПИ ПЛОЩ ВАРТІСТЬ БРОНЮВАННЯ КВ.М ВАРТІСТЬ 
УЧАСТІ

НЕОБЛАДНАНА ПЛОЩА € 95 =

ОБЛАДНАНА ПЛОЩА € 115 =

УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ:
1. 50% від загальної вартості повинно бути сплачено протягом 5 (п’яти) банківських днів
після подачі Заявки.
2. Баланс що залишився 50% повинен бути оплачений за 30 (тридцять) днів до початку виставки.
3. Заявка не може бути скасована компанією-експонентом в односторонньому порядку.
4. У разі дострокового розірвання цієї Заявки, компанія-експонент зобов’язується 
    оплатити нижченаведену суму:
    за 2 (два) місяці до початку виставки - 50% (п’ятдесят  відсотків) від суми цієї Заявки;
    за 1 (один) місяць до початку виставки - 100% (сто відсотків) від суми цієї Заявки.

П.І.Б. керівника ____________________________________________________________ 
  
Підпис: __________________________________   Дата:___________________________

ЗАПОВНЕНУ ЗАЯВКУ, БУДЬ ЛАСКА, НАДІШЛІТЬ НА E-MAIL: INFO@WT.COM.UA

Конфігурація площі, будь ласка, позначте

 СТАНДАРТНИЙ СТЕНД
(відкритий з однієї сторони)

КУТОВИЙ СТЕНД 
(відкритий з двох сторін)

ПОЛУОСТРІВ 
(відкритий з трьох сторін)

ОСТРІВ 
(відкритий з усіх сторін)

ДВОРІВНЕВИЙ

Додатково

РЕКЛАМНИЙ МОДУЛЬ
повна кольорова сторінка

€ 250

ЛОГОТИП
поруч з описом в каталозі

€ 30

СЕМІНАР
проведення в рамках виставки
За домовленістю 

М.П.

WINDO L’VIV 2019
2-га Міжнародна виставка вікон, дверей, скла та обладнання

10-12 вересня 2019 р.

ЗАЯВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ ВИСТАВКОВОЇ ПЛОЩІ

Будь ласка, надсилайте: Tuyap Fair
Тел: +380504131060, 
+902128671122, +74957753145
E-mail: info@wt.com.ua
Web: www.windolvivfair.com


