
 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ (всі ціни вказані без урахування ПДВ (20%)) :  
Повна сплата до 25.12.18 - 1 у.о. = 15,00 грн.  
Повна сплата до 11.03.19 - 1 у.о. = 17,00 грн. 

Реєстраційний внесок                    180 у.о. 

Виставкова площа (павільйони №2 та №3):      обладнана рядовий стенд 

                                                         необладнана рядовий стенд 

             165 у.о. / кв.м 

             145 у.о. / кв.м 

В залежності від конфігурації стенду, застосовуються коефіцієнти:  

 

 

 

     Відкрита 

кутовий (2 сторони відкриті) 

головний (3 сторони відкриті) 

острівний (4 сторони відкриті) 

(торгівельний майданчик) 

                      + 5 % 

                      + 10% 

                      + 15% 

            25 у.о. / кв.м       

Заочна участь (розміщення інформації про діяльність експонента в офіційному каталозі виставки )   220 у.о. 

УВАГА! Новий формат участі «START UP» (для нових компаній чи нового продукту): 8000,00 грн. (з урахуванням ПДВ) 

Включає: реєстраційний внесок, 2 кв.м. обладнаної виставкової площі (1 х 2 м) в зоні “STARTUP ”. 

Для участі необхідно надати на розгляд до оргкомітету документальне підтвердження реєстрації компанії/ТМ, 

документальне підтвердження виробництва в Україні.  

Вартість реєстраційного внеску включає (інформацію про діяльність експонента в офіційному каталозі виставки ). 

Вартість оренди обладнаної виставкової площі включає (незалежно від площі ): монтаж та демонтаж стенду, стандартне 

виставкове обладнання (стінові конструкції, стіл, 3 стільця, килимове покриття, світильник, вішалка, джерело електроживлення, кошик 

для сміття), напис назви експонента на фризі стандартним шрифтом, загальне освітлення та водопостачання, прибирання проходів  

між стендами, загальна охорона виставки (17:00 – 09:00), рекламна кампанія виставки в ЗМІ, поліграфічну продукцію (офіційний 

каталог виставки, запрошення, беджі, дипломи).  

Вартість оренди необладнаної виставкової площі включає: загальне освітлення та водопостачання, прибирання проходів, 

загальна охорона виставки (17:00 - 09:00), рекламна кампанія виставки в ЗМІ, поліграфічну продукцію (офіційний каталог виставки, 

запрошення, беджі, дипломи). 

   Вартість оренди відкритої виставкової площі включає: прибирання проходів, загальну охорону виставки (17:00 - 09:00), рекламна 

кампанія виставки в ЗМІ, поліграфічну продукцію (запрошення, беджі). 

ЗНИЖКИ НА ВАРТІСТЬ ВИСТАВКОВОЇ ПЛОЩІ 

    Якщо виставкова площа складає:  

    більш ніж  50 кв.м                  2% 

    більш ніж  70 кв.м                  4% 

    Національним виробникам    5% 

 Постійним учасникам, які брали участь у виставці більше 4 років під власним 

найменуванням, або участь у виставці брали суб’єкти господарювання чи фізичні 

особи, що є засновниками чи учасниками Постійного учасника та/або які 

використовують той же знак для товарів та послуг - 3% 

РЕЄСТРАЦІЯ 

Експоненти, які бажають взяти участь у виставці, мають заповнити форму заявки, яка надається, та надіслати її за адресою 

Оргкомітету. Договір та рахунок-фактура надсилаються після отримання Оргкомітетом форми заявки. УВАГА! У разі необхідності 

Організатор може запросити у Експонента КОПІЇ СЕРТИФІКАТІВ ВІДПОВІДНОСТІ та ГІГІЄНІЧНІ ЗАКЛЮЧЕННЯ, на продукцію, 

що буде представлена на виставці.  

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ 

Роздрібна торгівля на території виставкових залів, під час роботи виставки ЗАБОРОНЕНА. Торгівельний майданчик, на якому 

буде здійснюватися роздрібна торгівля, розташовано перед виставковими центрами. У разі виявлення випадків торгівлі, до 

порушників буде застосовано штрафні санкції. 

ОБЛАДНАННЯ СТЕНДУ 

З питань облаштування стендів додатковим стандартним виставковим обладнанням звертатися за телефонами  

(044) 456 38 04, (063) 233 09 92 - Фідоренко Наталія. Кількість додаткового обладнання обмежена. Заявки на додаткове 

обладнання приймаються до 05.03.19. Після 05.03.19 Організатор залишає за собою право збільшити вартість додаткового обладнання 

на 50%  (за умови його наявності) або відмовити у його наданні ( за умови його відсутності).  

Візуалізація стендів 3Д здійснюється за додаткову плату – 45 грн./1 кв.м. 

УВАГА! Компанії, які здійснюють індивідуальну забудову стендів за допомогою компаній-забудовників або самостійно, повинні 

проінформувати Оргкомітет та пройти акредитацію на Міжнародному виставковому центрі. Контактний телефон (044) 201 11 35. 

ІНФОРМАЦІЯ ДО КАТАЛОГУ 

Інформація про діяльність експонента для розміщення в офіційному каталозі виставки надається до 03.03.19 р. (форма буде надіслана 

електронною поштою). Детальна інформація (044) 4563802/04 або katalog@acco.kiev.ua рекламний відділ. 

ТЕРМІН 

Заявка на участь у виставці  до 11.03.19 р. 

Кінцева сплата до 11.03.19 р. 

Монтаж 09:00 – 22:00 25.03.19 р. 

Демонтаж 15:00 – 22:00 29.03.19 р. 

РЕЖИМ РОБОТИ 

26.03.19 р. 11:00 – офіційне відкриття виставки 

26.03 - 28.03.19 р. 10:00 - 17:00 

29.03.19 р. 10:00 - 15:00 

Керівник проекту: Фідоренко Наталія e-mail: natali@acco.kiev.ua; моб.тел.: +38 063 233 09 92 
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Участь у «Шоу-румі» менеджер проекту: Нагорна Леся e-mail: lisa@acco.kiev.ua; моб.тел.: +38 063 233 25 61 

Рекламно-інформаційні послуги: Анна Силенко e-mail: anna@acco.kiev.ua; 

Подача інформації до каталогу: e-mail: katalog@acco.kiev.ua. 
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