ЗАЯВКА - ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ

СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ

2 3 - 2 7 април 2 0 1 3

Международна специализирана изложба за
мебели и осветление

Интер Експо Център

Фирма:
(адрес за кореспонденция)
Адрес:
(за данъчна фактура - на български език)
МОЛ: 						

ИН по ЗДДС:				

Булстат:

Телефон:						

Факс:					

Е-mail/Интернет:

Лице за контакт:				

			

Краен срок 10.04.2013
Излъчване на рекламен клип на монитори в централното фоайе и ресторантите

TV
126 EUR

Пакет 1
до 30-секунден рекламен клип, излъчван на 12 монитора за целия период на съответното изложение
минимум 6 излъчвания на час на мониторите едновременно

50 EUR

Видео каталог
5 секунди излъчване на лого
минимум 4 излъчвания на час на точка

Допълнителни възможности за реклама:
Корпоративен филм - рекламен филм до 3 мин.
Видео брошура - 10-секунден рекламен клип, който включва: лого на фирмата,
координати на фирмата, продукти и локация по време на изложението.
Изработва се от организаторите.
Рекламен пакет, в който броя на излъчванията е съобразен с изискванията на
клиента. Цени по договаряне.

РЕКЛАМЕН БИЛБОРД

размери 520/190 cm
с джобове 3 см.

Цена за наем за 10 дни
/от..............до............../

113 EUR

Цена за наем за 30 дни
/от..............до............../

292 EUR
82 EUR

Цена за печат
(по желание)

Цената включва монтаж и демонтаж

Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД
Отдел Маркетинг и реклама: тел.: (02) 9655 220; факс:(02) 9655 231; e-mail: agramatikova@iec.bg

B

СВЕТЕЩИ ПРИНТОНИ 		

размери 97/150 cm

Цена за наем за 10 дни
/от..............до............../

90 EUR

Цена за наем за 30 дни
/от..............до............../

123 EUR

P

85 EUR

Цена за печат
(по желание)

размери 305/180 см.

ОСВЕТЕН БОРД

Цена за наем за 30 дни
/от..............до............../

282 EUR

Цена за печат
(по желание)

205 EUR

W

След изтичане на рекламния период паното остава Ваша собственост

C

РЕКЛАМНА КОЛОНА

Цена за наем за дните на изложбата 		

410 EUR
21 EUR/m2

Цена за печат (по желание)

Разпространение на ФИРМЕНИ РЕКЛАМНИ ЛИСТОВКИ (само за изложители)
с продажба на входен билет

231 EUR

от представител на фирмата

141 EUR

Цените са без ДДС
Цените за фирми, неучастващи на изложбата, са +50% от основната цена
С подписването заявяваме, че сме запознати с общите условия,
описани по-долу.
Дата:				

Подпис и печат:

СУМА (EUR):
20% ДДС (EUR):
ВСИЧКО (EUR):

Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД
Отдел Маркетинг и реклама: тел.: (02) 9655 220; факс:(02) 9655 231; e-mail: agramatikova@iec.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.

Заявяване на участие се извършва с попълване, подписване и изпращане на Заявката-Договор на факс: 02/ 9655 231.

2.

С подписването на заявката-Договор се заплаща цялата сума след издаване на проформа-фактура.

3.

Отказ от участие се приема до 30 /тридесет/ дни преди началото на рекламния период. След този срок се дължи неустойка в размер на 20 % /двадесет процента/ от
стойността на услугата.

4.

Готовите рекламни клипове се приемат не по-късно от 7 работни дни преди началната дата на рекламния период със следните параметри:
- за клип – Resolution: 720õ576; Aspect ratio: 16:9; Formats: MPEG2, MPEG4, h264
- за аудио – MP3 или MP2
- лога и снимки на цял екран - Resolution: 1360 x 768; Format: PNG или JPEG

5.

Изходни материали за изработка на клип от наша страна се приемат във векторен формат CDR или EPS не по-късно от 14 работни дни преди началната дата на
рекламния период.

6.

В случай, че печата се извършва от страна на Агенцията, клиентът е длъжен в срок от 10 работни дни преди началната дата на рекламния период да предостави във
векторен формат CDR или EPS своята визия в точните размери. Всички текстове трябва да са конвертирани в криви.

7.

Готовите рекламни материали се приемат не по-късно от 5 работни дни преди началната дата на рекламния период.

8.

Агенцията не носи отговорност за рекламни материали, непотърсени по-късно от 5 работни дни след изтичане на рекламния период.

ВЪНШНА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА ФОАЙЕ

Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД
Отдел Маркетинг и реклама: тел.: (02) 9655 220; факс:(02) 9655 231; e-mail: agramatikova@iec.bg

