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Bulgaria, Sofia, www.machtech-metal.bg

Bulgarreklama Agency
Tsarigradsko shose 147
BG - 1784 Sofia
Bulgaria

Начална дата:
Allocation of stand space begins:

T: +359 2 9655 220
F: +359 2 9655 231
e-mail:bulgaria@icm.si
e-mail:machtech-expo@iec.bg

16.06.2012

ЗАЯВКА ДОГОВОР / Application and contract form
Изложител / Exhibitor

Профил на изложбата / Exhibition programme by activities

ЕИК / Булстат
Corporate registration No.

ДДС №
VAT No.

Машиностроене / Machine building
Металорежещи машини / Metal - cutting machines
Металообработващи машини / Metal - working machines

Фирма / Company name

Техника за заваряване / Welding equipment
Металургия / Metallurgy
Машини и съоръжения за леярството / Foundry equipment

Лице за контакт / Contact person

Бобинажни машини / Coil winding machines
Помпи / Pumps

Управител / Managing director

Компресори / Compressors
Хидравлични машини и инструменти / Hydraulic machines and tools

Улица № / Street

Пневматични машини и инструменти / Pneumatic machines and tools
Изпитвателни машини и стендове / Testing machines and stands

Град и пощ. код / Postal code, City
Телефон/ Phone 1

Телефон/ Phone 2

Вакуумна техника / Vacuum equipment
Технологии и ноу-хау в машиностроенето/ Technologies and know-how in machine building industry

Fax

Подемно - транспортни машини / Mechanical handling machines
Двигатели / Engines

e-mail на лицето за контакт/ e-mail of contact person
e-mail

Други машини / Other machines

Ние сме / We are
Производител / Producer
Официален вносител / Offical importer
Търговец / Trader

Интернет адрес (http) / Web site

Услуги / Services
Издател / Publisher
Асоциация / Association

Адрес за кореспонденция / Correspondence address
(Само ако адресът е различен от горепосочения / Just in case the address is different from the one above)

Име на фирма / Company name

Адрес за фактуриране / Address for invoice
(Само в случаи, че няма да се фактурира регистрираната фирма / Just in case it will not be invoiced the registered company)

Лице за контакт / Contact person
Улица / Street
Град и пощенски код / City, postal code
Teлефон/ Phone 1

GSM

Fax

ДОПЪЛНИТЕЛНИ и ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ / SERVICES AND TECHNICAL ORDER
съдържа цените на допълнителните, на ел. връзките и други услуги /
contains prices of additional equipment, electrical connections and other equipment

e-mail на лицето за контакт / e-mail of contact person

РЕКЛАМНИ УСЛУГИ / MARKETING SERVICES
съдържа цените на услугите за маркетинг по време на изложението /
contains prices of marketing services during the Exhibition

Заявяваме (моля отбележете) / We order (please tick)
Млад предприемач (прикачен файл) / YOUNG ENTREPRENEUR (attachment)

КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ (приложение) / GROUP EXHIBITION SPACE (attachment)
6 - 9 m2

Бизнес форум /BUSINESS FORUM (цена за презентация) /(price for presentation)
1. - 125 EUR

3. - 100 EUR

2. 110 EUR

990 EUR

4. - 95 EUR

СЕМИНАР / WORKSHOP (до /up to 25 човека/persons)

120 EUR/h

Участие в (моля отбележете) / PARTICIPAITION in (please tick): B2B Matchmaking event:
ДА / YES (виж приложение / see attachment)
Желан щанд в кв.м.
Desired stand in sqm

НЕ / NO

Min.

Total

Max.

Необорудвана закрита изложбена площ /Unequipped indoor exhibition space
За заявилите до
За заявилите до
За заявилите до
For Application till - 06.11.2012 For Application till - 12.12.2012 For Application till - 22.01.2013
Обикновен /Row stand
Ъглов /Corner stand
Челен / End stand
Островен / Island stand

55 EUR/m2

75 EUR/m2

85 EUR/m2

2

2

90 EUR/m2

65 EUR/m

2

85 EUR/m

95 EUR/m2

70 EUR/m2

90 EUR/m2

100 EUR/m2

60 EUR/m

2

80 EUR/m

Поръчваме изграден и обзаведен щанд (приложение) / We order equipped exhibition booth

25 EUR/m2

Такса участие / Registration fee

290 EUR

(Вкл. безплатни рекламни материали, вписване в печатния и интернет
каталог, линк към вашата web страница, Златни купони, пропуски за
изложители (според големината на щанда)
Includes free promotion materials, inscription in print and internet cataloque,
link to your Homepage, free Golden cupons,exhibitor pasess (upon to exhibition
space)

Регистрационна такса за представяне на друга фирма

20 EUR

Registration fee for representing another company

Всички цени са без (20 %) ДДС, ДДС се заплаща от изложителя. / All prices are without ( 20 %) VAT. VAT is to be paid by exhibitor
Ние приемаме всички условия за участие от тази заявка / споразумение . Позволяваме на организатора да използва нашите данни от тази форма за реализиране на собствената си цел, а също и да ги предоставят на трети страни
We accept all terms of participation of this entry form/agreement. We allow organiser use our data from this entry form/agreement for his own purposes as well as to to give them to the third parties.

Всички изложители имат БЕЗПЛАТЕН достъп до интернет / All exhibitors have FREE internet access.

Място/ Дата - Place/Date

Печат / Подпис - Stamp/Signature

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ / EXHIBITION CONDITIONS

1.Общи условия
Формулярът за участие е и договор (наричан по-долу заявка – договор). Заявката – договор се попълва от изложителя и се
изпраща на организатора до датата, посочена като краен срок за кандидатстване. Заявката – договор трябва да бъде
изпратена на: Агенция Булгарреклама ЕООД, бул. Цариградско шосе 147, София 1784. Заявката – договор е правно
обвързващ документ за изложителя и става валидна като неотменимо съгласие в момента на подписването й от
изложителя. Заявки – договор само с резервации, няма да бъдат обработвани. Цените, валидни за изложбата, са посочени
в заглавната страница на Заявката - договор. Задължително условие е да отговаряте на профила (номенклатурата) на
изложбата. Изложителят може да показва продуктите и услугите, посочени в Заявката – договор. Изложителят признава и
приема условията за участие, чрез подписване на Заявката – договор. Организаторът си запазва правото да взима
решения за допускане на изложители или експонати на събитието. Минималната изложбена площ, която изложителите
могат да заявят е 12 кв.м. незастроена изложбена площ, и съответно 20 кв.м. незастроена открита изложбена площ.
Изложителят се задължава да спазва крайните срокове.
2.Предоставяне на изложбена площ
Български и чуждестранни изложители, чиито експонати отговарят на профила на изложбата, могат да участват на
проявата. Целта на организаторът е изложбата да бъде максимално успешна, затова той решава дали да допусне до
участие изложителят и къде е най-доброто място за щанд за него. Организаторът си запазва правото да предложи на
изложителя приблизително 10% повече или по-малко от заявената площ. Всяка промяна на предоставената площ трябва
да бъде предварително одобрена от организатора. Организаторът може да измести заявената площ в близост до входа и
изхода на залите, ако е необходимо, той може дори да извършва и други промени по отношение на изложбената площ.
Това е в компетентността на организатора, той взима тези решения за промени винаги в интерес на изложбата. Ако
организаторът по каквато и да е причина не бъде в състояние да предостави на изложителя вече уговорената площ, право
на изложителя е да поиска възстановяване на сумата, която той е платил.
3. Отказ от участие
В случай, че изложителят анулира Заявката - договор, е длъжен да заплати:
- 40% от цената на изложбената площ, ако молбата за анулиране на заявката договор е направена повече от 60 дни преди
събитието.
- 100% от цената на изложбената площ, ако молбата за анулиране на заявката договор е направена по-малко от 60 дни
преди събитието.

4.Такса правоучастие, задължително вписване в каталога
Всеки изложител е длъжен да заплати такса правоучастие, отделна за всяка представена компания - такса за
подизложител и за всяка представена компания, както е договорено със Заявката-договор. Данните за каталога са на
български и английски език и зависят от решението на организатора. Изложителят трябва да предостави данни, които да
бъдат включени в каталога най-късно до 60 дни преди началото на изложбата. Ако данните са предоставени по-късно от 60
дни преди началото на изложбата, или изложителят не успее да предостави данни, за изложителя ще има само общи
данни в каталога. Включването на изложителя в допълнението към каталога се счита за равно на задължителното
вписване в каталога.
5. Плащане
Изложителят се задължава да заплати за всяка изложбена площ: такса правоучастие за изложбата, такса за регистрация
за всяка представена компания и задължително вписване в каталога на изложбата, по цени, определени от Заявката
договор. Таксите се заплащат от изложителя. След предоставянето на организатора на Заявката - договор, подписана от
изложителя, последният ще получи проформа фактура, според която той трябва да заплати цялата сума без намаление в
рамките на срока, отбелязан върху проформа фактурата. Предварителното плащане, въз основа на проформа фактурата е
условие за допускане (участие) на изложителя. В случай, че срокът за плащане е превишен, организаторът налага на
изложителя законната лихва за забава. Организаторът издава фактури в сроковете, предвидени от българското
законодателство.

6. Потвърждение на Заявката договор
Въз основа на платената сума по проформафактурата организаторът предоставя на изложителя потвърждение на
предоставената изложбена площ заедно с нейното местоположение.
7. Анулиране на предоставената изложбена площ
Организаторът има право да откаже приемане на Заявката - договор, респ. да отмени издаденото потвърждение, посочено
в т. 6 на Заявката - договор в следните случаи:
- Ако в момента на заявяване изложителят е в открито производство по несъстоятелност или прекратяване на
юридическото лице;
- Ако има неизплатени дългове на изложителя към организатора, произтичащи от предишни изложби;
- Ако обектите, които трябва да бъдат или вече са изложени на изложбата не отговарят на профила на изложбата;
- Ако изложителят не успее да предостави документ, който се изисква от организатора, посочен в т.14.

8.Срок и място на изложбата
При форсмажорни обстоятелства, ако изложбата бъде прехвърлена (отложена или започната по-рано), ако нейната
продължителност трябва да бъде съкратена или удължена, или ако трябва да бъде изместена - изложителят няма право
да отмени участието си или да иска обезщетение. Ако изложбата не може да се състои по причини извън контрола на
организатора (природни бедствия, борба с безредиците, и т.н.), организаторът може да изиска плащане от изложителя в
размер до 40% от цената на изложбената площ . Ако обаче организаторът е отговорен за непровеждането на изложбата,
той няма право да изисква заплащане.
9.Технически условия
Изложители, които сами изграждат изложбения си щанд или други лица, на които е възложена тази дейност, задължително
подписват отделен договор с организатора. Лицето / фирмата, която ще изгражда щанда трябва да представи на
организатора работен проект на строежа и оборудването на щанда си. Тези проекти трябва да бъдат представени за
потвърждение от организатора преди началото на монтажа в срока, предвиден в допълнителния договор.Проектите
трябва да отговарят на условията, предвидени в договора. При сглобяването на щанда, изложителят не може да заема
пространство извън рамките на щанда си, той трябва изцяло да се придържа към схемата на залата.
10.Баджове за изложителите
След потвърждение на изложбата всеки изложител получава без такса баджове (постоянни билети за изложителите) за
неговия персонал, работещ на щанда. В случай на злоупотреба с баджовете за изложители, Организаторът си запазва
правото да изземе баджовете.
11.Монтаж, демонтаж
Работното време за монтаж и демонтаж е посочено в договора споменат в т.9. Условията за монтаж и демонтаж, се
посочват в информацията за изложители и трябва да се спазват стриктно.
Ако времето за демонтаж е превишено, организаторът има право да разглоби щанда за сметка и риск на изложителя.
Изложителят е длъжен да възстанови на организатора цялостните щети. При изграждане и аранжиране на изложбените
щандове по време на монтажа и демонтажа, изложителите са длъжни да се съобразят със следните правила:
Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
Правила за пожарна безопасност;
Технически изисквания и стандарти;
Общите условия за работа на изложбените площи;
Указанията на организатора;
Не е позволено изложителят да премахва експонати от щанда преди завършването на изложбата. Той може да напусне
изложбения щанд преди определеното време, само въз основа на писмено одобрение на организатора.

12.Отговорност и застраховка
1. Организаторът не носи отговорност за повреждане, загуба, унищожаване или кражба на имущество на изложителя, респ.
собственост на компанията, която строи изложбения щанд (например експонати, оборудване и др.), неговите служители и
трети лица, както не носи отговорност за вреди, върху изложителя респ. компанията – строител на щанда, техните
служители и трети лица, причинени от пожар, буря, градушка, мълния, счупване, наводнение, кражба или за каквато и да е
друга причина. Организаторът няма да бъде държан отговорен за щети, загуба, унищожаване или кражба на имущество
или нараняване на трето лице, причинени от изложителя, респ. Компанията-строител на щанда на изложбени площи.
Изложителят респ. Компанията-строител на щанда следва да се застрахова за своя сметка. Организаторът осигурява
общата охрана на изложбата и не носи отговорност за щети и липси на изложбените щандове причинени на изложителя от
трети лица в рамките на работното време.
2. Изложителят респ. компанията - строител на щанда ще бъдат държани отговорни за щети или вреди, причинени на
организатора и / или на трето лице на щанда, респ. изложбени площи, или от самия него или от неговия екип.
Организаторът не поема никаква отговорност за превозни средства, оставени свободно или на места за паркиране от
изложителя, неговите служители или хора, упълномощени от него, респ. от фирмата на щанда. Организаторът не поема
никаква отговорност за пропуски в текста в каталога на изложбата (т.е. печатни, формални грешки, грешен превод или
грешен надпис и др.). Не е позволено изложителят да преотстъпва предоставената му изложбена площ или рекламно
пространство, респ. части от тях на трето лице. В случай на нарушение, организаторът си запазва правото да изиска от
изложителя допълнителни 100% от цената на предоставената площ, респ. рекламно пространство.
13.Презентации
При подаването на този формуляр за участие и съгласие, изложителят трябва да уведоми организатора писмено за всяко
събитие, което се предвижда да се случи в изложбеното му пространство (например музикални презентации и др.).
Изложителят трябва да получи писмено одобрение от организатора за всички видове презентации, които той възнамерява
да представи в рамките на изложбената площ. Организаторът взима решение за издаването на писмено съгласие при
предварително представяне на всички необходими документи, издадени от компетентните административни органи.
Организаторът има право да ограничи или забрани някои презентации, които причиняват шум, мръсотия, прах, респ.
задимяване и по какъвто и да е начин възпрепятстват хода на изложбата, независимо от факта, че той вече е издал
писмено съгласие за презентацията. Презентациите могат да се извършват само на предоставената площ.
14.Разрешителни документи за изложителя
Организаторът има право да изисква от всички изложители да представят следните документи:
- Удостоверение за актуално състояние и/или лиценз или регистрация, издадени от съответните органи, което доказва, че
изложителят отговаря на условията за извършване на стопанска дейност, както е по закон.
- Съответните санитарен и ветеринарен сертификат, издаден от съответните органи, ако изложителят планува да търгува с
храни и потребителски стоки, да се организират дегустации на храна или демонстрации на общи потребителски стоки или
да извършва кетъринг услуги.
Организаторът има право да отхвърли молбата на изложителя, ако последният не успее да предостави необходимите
документи.
15.Фотографиране и рисунки
Организаторът има право да прави снимки на щандовете на изложения и изложби, за да ги използва поотделно или
заедно, както и да заснема видео лента, и да използва материала за личното си или за общо ползване. Изложителят не
дължи контестации, произтичащи от авторски права.
Заснемане или рисуване не се допускат без разрешението на организатора; изключение е възможно само на собствения
щанд на изложителя.
16. Почистване на изложбения щанд
Организаторът предвижда почистване на общите части в залите. Почистването на щанда е задължение на всеки отделен
изложител; заявление за почистване може да се приеме от организатора или от организация, назначена от него за сметка
на изложителя.
17. Спедиторски услуги, митническа обработка и застраховки
Единственият и официален спедитор на територията на Интер Експо Център – София е „Експо Логистик“ ЕООД.
Тел. (02) 9655 296, 9655 297; факс: (02) 9655 258; e-mail: expologistik@iec.bg
18. Компетентност
Организаторът и Изложителят се задължават да уредят всички евентуални спорове по приятелски начин. Ако спорът не
може да бъде уреден по този начин, страните по договора се споразумяват за предоставяне на компетентност на
Арбитражния съд при БТПП.

1. General stipulations
The entry form is also a contract (hereinafter Application contract). The Application contract is filled in by the exhibitor and must be submitted to
the organizer by the date specified as the application deadline. The Application contract should be sent to: Bulgarreklama Agency Ltd., 147
Tsarigradsko Chaussee, 1784 Sofia, Bulgaria. The Application contract is legally binding for the exhibitor and is valid as an irrevocable
agreement at the time when the exhibitor sign it. The organizer will not consider the Application contract with reservations. The prices valid for
the exhibition are stated in front page of the Application contract. The indication of the exhibition programme is the proviso for the exhibitor to
participate in the event. The exhibitor may exhibit only the objects listed in the Application contract. The exhibitor acknowledges and accepts the
exhibition conditions by signing the Application contract. The organizer reserves the right to decide upon admitting the exhibitor or the exhibits to
the event. The minimum exhibition space that the exhibitor can order covers 12 sqm of the unequipped indoor exhibition space, and 20 sqm of
the unequipped outdoor exhibition space. The exhibitor undertakes to stick to the entry term.

2. Granting the exhibition space
Inland and foreign exhibitors, whose exhibits meet the topic of the exhibition, may exhibit on the exhibition. It is in the interest of the organizer
that the exhibition would succeed, therefore it is him who decides upon admitting the exhibitor to the exhibition and granting him the exhibition
space. The organizer reserves the right to grant up to approximately 10 % of the exhibition space more or less. Each modification of the granted
exhibition spaceshould be previously approved by the organizer. The organizer may displace the space or close the entrance and exit doors of
the halls; if necessary, he may even perform other changes regarding the exhibition space. It is in the organizer's competence to decide upon
these modifications, always in the interest of the exhibition. Should the organizer for whatever reason not be able to give at disposal to the
exhibitor the already granted exhibition space, the exhibitor is entitled to the reimbursement of the sum he had paid.

3. Cancellation of the entry form/agreement
In case of cancellation of the Application contract on the part of the exhibitor, the exhibitor undertakes to pay to the organizer:
- 40 % of the price of the exhibition space; if he cancels the entry form/agreement more than 60 days prior to the beginning of the exhibition,
- 100 % of the price of the exhibition space; if he cancels the entry form/agreement less than 60 days prior to the beginning of the exhibition.

4. Registration fee, the obligatory inscription in the catalogue
Every exhibitor is obliged to pay registration fee, a separate registration fee for each represented company and fee for the co-exhibitor and
others as agreed with the Application contract. The catalogue data are in Bulgarian and English and depend of decision of organizer. The
exhibitor must supply the data to be included in the catalogue 60 days prior to the beginning of the exhibition at the latest. If the data are
supplied later than 60 days prior to the beginning of the exhibition, or the exhibitor fails to supply data, there will be only general data about the
exhibitor included in the catalogue. The inclusion of the exhibitor in an appendix to the catalogue is considered equal to the obligatory inscription
in the catalogue.

5. Payment
The exhibitor undertakes to pay the exhibition stand, exhibition registration fee, registration fee for each represented company and the
obligatory inscription in the exhibition catalogue at the prices stipulated and stated in the Application contract. The taxes are paid by the
exhibitor. Once the Application contract, signed by the exhibitor, is submitted to the organizer, the exhibitor will receive a pre-invoice which he
should pay on the whole amount and without any deduction settle, within the term stated on the pre-invoice. The prepayment on the basis of the
pre-invoice is the condition of the admission (participation) of the exhibitor. In case the payment term is exceeded, the organizer charges to the
exhibitor also the legal interest for delay. The organizer shall issue an invoice within the terms of Bulgarian legislation.

6. Confirmation of the Application contract
On the basis of the paid sum of the invoice the organizer issues to the exhibitor a confirmation of the granted exhibition space together with the
location.

7. Cancellation of granted exhibition space
The organizer has a right to refuse the Application contract resp. to annul the issued confirmation stated in item 6 of the Application contract in
the following cases:
- if in the time of application the exhibitor is in composition, bankruptcy- or winding up proceedings,
- if there are outstanding debts of the exhibitor towards the organizer, arising from the previous exhibitions,
- if the objects which are to be or are already exhibited on the exhibition do not suit the topic of the exhibition,
- if the exhibitor fails to supply document required by the organizer itemized under 14).

8. Term and place of exhibition
If the exhibition has to be shifted (postponed or started earlier), if its duration has to be shortened or extended, or if it has to be displaced, the
exhibitor doesn't have a right either to cancel the exhibition or to claim indemnity. If the exhibition can't be performed for the reasons beyond the
control of the organizer (force nature, riot, etc.), the organizer may require of the exhibitor a payment in the height up to 40 % of the price of the
exhibition stand. However, the organizer is not entitled to such a right, if he himself is responsible for the failure of the exhibition.

9. Technical conditions
Exhibitors constructing their exhibition stand by themselves or third parties that are assigned with this activity shall mandatorily sign a separate
contract with the organizer. The constructor should submit to the organizer stand plan - of the set-up and of the equipment of his exhibition
stand. The stand plans should be presented for confirmation by the organizer prior to the beginning of assembling within the terms of the
separate contract. The stand plans must meet the requirements listed in the contract. When assembling the exhibition stand, the exhibitor may
not usurp the area beyond his allocated exhibition space; he should entirely stick to the instructions for the exhibitors.

10. Permanent tickets for the exhibitors
After the confirmation of the exhibition stand the exhibitor receives free of charge pass-cards (permanent tickets for the exhibitors) for his staff
working on the exhibition stand. In case of misuse of the permanent tickets for the exhibitors, the organizer reserves the right to take the
permanent tickets away.

11. Assembling, disassembling
Working hours for assembling and disassembling are listed in the contract under item 9. The assembling and disassembling terms stated in
the information for the exhibitors should be strictly observed.
If the disassembling term is exceeded, the organizer is entitled to disassemble the exhibition stand at the expenses and risk of the exhibitor.
Once disassembling is completed, the exhibitor should restore the exhibition stand. In the negative, he is obliged to refund to the organizer the
damage on the whole. When setting the exhibition stands up and when equipping them, during the assembling and disassembling, the exhibitor
repr. company setting up the exhibition stand should above all consider and act in accordance with:
regulations on safety and health at work
regulations on fire safety
technical regulations and standards
general conditions of work on the exhibition grounds
instructions of the organizer.
The exhibitor is not allowed to remove the exhibits from the exhibition stand until the exhibition is over. He may leave the exhibition stand before
time only on the basis of a written approval of the organizer.

12. Warranty and insurance
1. The organizer will not be held responsible for damage, loss, destruction or theft of the property of the exhibitor resp. property of the company
setting up the exhibition stand (e.g. exhibits, equipment, etc.), their staff and third parties, as well not for damage occurred to the exhibitor resp.
company setting up the exhibition stand, their staff and third parties, caused by fire, storm, hail, strokes of lightning, breakage, water outflow,
theft or for whatever other reason. The organizer will not be held responsible for damage, loss, destruction or theft of the property of or injury to
a third party, caused by the exhibitor resp. company setting up the exhibition stand at the stand itself or on the exhibition grounds. The exhibitor
resp. company setting up the exhibition stand obtains the corresponding insurances at his own expense. The Organiser shall provide the
general security of the exhibition and shall not bear respon sibility for damages and losses at the exhibition stands caused to the Exhibitor by
third parties within the working hours of the exhibition.
2. The exhibitor resp. company setting up the exhibition stand will be held responsible for the damage or injury caused to the organizer and/or to
a third party at the exhibition stand resp. exhibition grounds, either by himself or by his staff. The organizer doesn't assume any warranty for the
vehicles left on the fair grounds or parking place by the exhibitor, his employees or people authorized by him resp. by the company setting up
the exhibition stand. There is no warranty for he insufficient inscription in the exhibition catalogue (i. e. typographical, formative errors, wrong
translation or failure of the inscription, etc). The exhibitor is not allowed to cede the granted exhibition or advertising space resp. parts of them to
any third person. In case of violation the organizer reserves the right to charge to the exhibitor additional 100 % of the price of the granted
exhibition resp. advertising space.

13. Presentations
At the submission of this entry form and the agreement, the exhibitor must notify the organizer in writing about every event intended to be held
within the exhibition space (e. g. musical shows, other shows etc). The exhibitor should obtain a written approval of the organizer for all kinds of
presentations he intends to perform on the granted exhibition space. The organizer will decide to issue a written consent upon a previous
submission of all adequate documents issued by the competent administration bodies.
The organizer is entitled to restrict or prohibit the presentations causing noise, dirt, dust, gas escape resp. in whatever way hindering the course
of the exhibition, in spite of the fact that he has already issued a written consent for the presentations. The presentations may be performed
exclusively on the granted exhibition space.

14. The exhibitor's occupation - documents
The organizer has the right to require from the exhibitor the submission of the following documents:
- business permit or business registration certificate issued by a relevant authorized office, which proves that the exhibitor fulfills the conditions
of conducting business as set by law.
- relevant sanitary and veterinary certificate issued by an authorized inspectorate, if the exhibitor plans to trade in foodstuffs and general
consumer goods, to organize food tastings or demonstrations of general consumer goods or to perform catering services.
The organizer has the right to reject the application by the exhibitor if the latter fails to supply the required documents.

15. Photographing and drawing
The organizer has a right to take photographs of the exhibitions stands and exhibits, to draw them or to shoot them on a film resp. on a video
tape, as well as to use the material for his personal- or for general use. The exhibitor renounces all contestations arising from copyright.
Photographing, drawing or shooting are not allowed without the permission of the organizer; this exception is possible only on the exhibitor's
own exhibition stand.

16. Cleaning of the exhibition stand
The organizer provides for the cleaning of the fairgrounds and passages in halls. Cleaning of the exhibition stand is the obligation of each
separate exhibitor; upon the order the cleaning may be assumed by the organizer or by an organization appointed by him at the expenses of the
exhibitor.

17. Forwarding Services, Customs Clearance and Insurance
The exclusive and official forwarding agent on the territory of the IEC is: Expo Logistik Ltd. Phone.: (+359 2) 9655 296, (+359 2) 9655 297;
Fax: (+359 2) 9655 258, e-mail: expologistik@iec.bg.

18. Jurisdiction
The organizer and the exhibitor undertake to settle all eventual disputes in an amicable way. If a dispute can't be settled in this way, the
contractual parties agree to confer jurisdiction to the Arbitration court at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry.
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ЗАЯВКА ДОГОВОР / Application and contract form
A1

Представена фирма / Represented company:
Обща информация / General company data:
Фирма / Company name

Предмет на дейност на представената фирма: / Represented company works in the field of:
Машиностроене / Machine building
Металорежещи машини / Metal - cutting machines
Металообработващи машини / Metal - working machines

Лице за контакт / Contact person
Управител / Managing director

Техника за заваряване / Welding equipment
Металургия / Metallurgy
Машини и съоръжения за леярството / Foundry equipment

Улица № / Street
Град и пощ. код / Postal code, City
Телефон/ Phone 1

Телефон/ Phone 2

Fax

Бобинажни машини / Coil winding machines
Помпи / Pumps
Компресори / Compressors
Хидравлични машини и инструменти / Hydraulic machines and tools

e-mail на лицето за контакт/ e-mail of contact person
e-mail

Пневматични машини и инструменти / Pneumatic machines and tools
Изпитвателни машини и стендове / Testing machines and stands
Вакуумна техника / Vacuum equipment

Интернет адрес (http) / Web site

Подемно - транспортни машини / Mechanical handling machines

Ние сме / We are
Производител / Producer
Официален вносител / Offical importer
Търговец / Trader

A2

Технологии и ноу-хау в машиностроенето/ Technologies and know-how in machine building industry

Услуги / Services
Издател / Publisher
Асоциация / Association

Представена фирма / Represented company:
Обща информация / General company data:
Фирма / Company name

Двигатели / Engines
Други машини / Other machines

Предмет на дейност на представената фирма: / Represented company works in the field of:
Машиностроене / Machine building
Металорежещи машини / Metal - cutting machines
Металообработващи машини / Metal - working machines

Лице за контакт / Contact person
Управител / Managing director

Техника за заваряване / Welding equipment
Металургия / Metallurgy
Машини и съоръжения за леярството / Foundry equipment

Улица № / Street
Град и пощ. код / Postal code, City

Бобинажни машини / Coil winding machines
Помпи / Pumps
Компресори / Compressors

Телефон/ Phone 1

Телефон/ Phone 2

Fax

e-mail на лицето за контакт/ e-mail of contact person
e-mail
Интернет адрес (http) / Web site

Пневматични машини и инструменти / Pneumatic machines and tools
Изпитвателни машини и стендове / Testing machines and stands
Вакуумна техника / Vacuum equipment
Технологии и ноу-хау в машиностроенето/ Technologies and know-how in machine building industry
Подемно - транспортни машини / Mechanical handling machines

Ние сме / We are
Производител / Producer
Официален вносител / Offical importer
Търговец / Trader

A3

Хидравлични машини и инструменти / Hydraulic machines and tools

Услуги / Services
Издател / Publisher
Асоциация / Association

Представена фирма / Represented company:
Обща информация / General company data:
Фирма / Company name

Двигатели / Engines
Други машини / Other machines

Предмет на дейност на представената фирма: / Represented company works in the field of:
Машиностроене / Machine building
Металорежещи машини / Metal - cutting machines
Металообработващи машини / Metal - working machines

Лице за контакт / Contact person
Управител / Managing director

Техника за заваряване / Welding equipment
Металургия / Metallurgy
Машини и съоръжения за леярството / Foundry equipment

Улица № / Street
Град и пощ. код / Postal code, City

Бобинажни машини / Coil winding machines
Помпи / Pumps
Компресори / Compressors

Телефон/ Phone 1

Телефон/ Phone 2

Fax

e-mail на лицето за контакт/ e-mail of contact person
e-mail
Интернет адрес (http) / Web site

Изпитвателни машини и стендове / Testing machines and stands
Вакуумна техника / Vacuum equipment
Технологии и ноу-хау в машиностроенето/ Technologies and know-how in machine building industry
Подемно - транспортни машини / Mechanical handling machines

Ние сме / We are
Производител / Producer
Официален вносител / Offical importer
Търговец / Trader

Хидравлични машини и инструменти / Hydraulic machines and tools
Пневматични машини и инструменти / Pneumatic machines and tools

Услуги / Services
Издател / Publisher
Асоциация / Association

Двигатели / Engines
Други машини / Other machines

Ние приемаме всички условия за участие от тази заявка / споразумение . Позволяваме на организатора да използва нашите данни от тази форма за реализиране на собствената си цел, а също и да ги предоставят на трети страни
We accept all terms of participation of this entry form/agreement. We allow the organiser to use our data from this entry form/agreement for his own purpose and also to give them to third parties.
Ако представлявате повече от три фирми, моля копирайте страницата \ In case you would like to register more than 3 companies please copy this form.

Място/дата - Place/Date

Печат/подпис - Stamp/Sign
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Вашият изложбен щанд /Your exhibition booth
V1 - (от /from 12-23 m2)
V1 (do / till 12 m2)

ъглов / corner

Спецификация / Specification
- бели стени / wall panels (white)
- мокет / carpet
- склад с рафт (около 2 кв.м.) / utility space & shell (cca 2 sqm)
- 1x врата / 1x door
- 1x маса / 1x table
- 4x стола / 4x chairs
- 1x инфо деск (бял - 100x100x50) /1x info counter (white - 100x100x50)
- 1x фирмено лого (30 x 150) / 1x Company logo (30 x 150)
- рефлектор (1бр./4кв.м.) / spot light (1pce/4 sq.m.)
- Безплатен интернет / FREE internet access

V2 - (от /from 24 m2)
Спецификация / Specification
- бели стени / wall panels (white)
- мокет / heuga - carpet
- склад с рафт (около 4кв.м.) / utillity space & shell (of app. 4 sq.m.)
- 1x врата / 1x door
- 2x маси / 2x tables
- 8x стола / 8x chairs
- 2x инфо деска (бял -100x100x50)/ 2x info counter (white 100x100x50)
- 1x фирмено лого (30 x 150) / 1x Company logo (30 x 150)
- рефлектор (1 бр./4 кв.м.) / spot light (1pce/4 sq.m.)
- Безплатен интернет / FREE internet access

Изображенията са примерни I Images are indicative
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ПАКЕТ - МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ
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YOUNG ENTREPRENEUR PACKAGE

Организаторите от ICM d.o.o. и Агенция Булгарреклама сме убедени, че професионалните изложби са найефективният начин за достигане до целевите групи клиенти. Използвайте този уникален инструмент за представяне на
пазара при най-добрите условия, които са предназначени изключително за млади предприемачи, регистрирани 14
месеца преди началото на изложението.
ICM and Bulgarreklama Agency are convinced, that professional trade fairs are the most effective way to reach customer target
groups. Take advantage of this unique marketing tool under best conditions, intended exclusively for YOUNG
th
ENTREPRENEURS - those who have been registered in the last 14 months prior to the opening of the trade fair.

* 40% отстъпка от закрита изложбена площ до 24 кв.м..
discount on indoor exhibition space up to 24 sqm.

* Маркетинг и Бизнес пакет (бюлетин, интернет, пресинформация, ... и др.)
Marketing & Business package (newsletter, internet, press box, ..., etc)
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V3

Колективният щанд включва / GROUP exhibition stand includes

Изграден и оборудван щанд / equipped exhibition space
6 - 9m2
- инфо деск с рафт / info counter with shelf
1x
- маса / table
1x
- столове / chairs
4x
- Фирмено лого / LOGO of company
1x
- ел контакт / electric power supply
1x
- безжичен интернет / WiFi
1x
- използване на склад / use of utillity space
- помощ от хостеси / Hostess
- такса участие / registration fee
1x
- вписване в интернет каталога / inscription in web catalogue
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