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В2В Industrial Exhibitions

6 - 8 March 2 0 1 3
кРАЕН СРОК / deadline 06 February 2013
Фирма / адрес Company / Address:
ИН по ЗДДС / VAT Number:
Телефон / Phone:

Факс / Fax:				

Е-mail / Интернет / E-mail / web site:

Лице за контакт / Contact person:

ВЪНШНА РЕКЛАМА / OUTDOOR OPTIONS

РЕКЛАМА ФОАЙЕ / INDOOR OPTIONS

BULGARREKLAMA AGENCY Ltd.
147 Tsarigradsko shose Blvd., BG-1784 Sofia, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 9655 220; Fax: (+359 2) 9655 231
E-mail: agramatikova@iec.bg

ICM d.o.o.
Trnoveljska cesta 56, SI - 3000 Celje
tel: 0386 (0) 3 620 07 03, fax: 620 07 02
e-mail: info@icm.si; www.icm.si

Излъчване на рекламен клип на монитори в централното фоайе и ресторантите
Transmission of commercial on monitors in the central foyer AND RESTAURANTS

TV
126 EUR

Пакет 1 / Package 1
до 30-секунден рекламен клип, излъчван на 12 монитора за целия период на съответното изложение / Commercial up to 30 sec long transmitted on 12
monitors for the whole duration of the relevant exhibition
минимум 6 излъчвания на час на мониторите едновременно / minimum 6 transmissions per hour for all monitors simultaneously

50 EUR

Видео каталог / Video catalogue
5 секунди излъчване на лого / 5 sec transmission of logo sign
минимум 4 излъчвания на час на точка / minimum 4 transmissions per hour for all monitors simultaneously

Допълнителни възможности за реклама / Additional advertising options:
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.
Corporate movie - up to 3 min.
Video brochure - 10 sec commercial that includes: company logo sign, company contacts,
products and location during the exhibition. Made by the organisers.
Advertising package with number of emissions complied with customer’s requirements.
Prices are negotiable.

РЕКЛАМЕН БИЛБОРД / BILLBOARD размери / dimensions 520/190 cm

B

с джобове 3 см./with pockets 3 sm

Цена за наем за 10 дни / Rental price for 10 days
/от..............до............../from ........... to ........../

113 EUR

Цена за наем за 30 дни / Rental price for 30 days
/от..............до............../from ........... to ............./

292 EUR
82 EUR

Цена за печат /Print /по желание /by request/

Цената включва монтаж и демонтаж / The price includes montage and demontage

СВЕТЕЩИ ПРИНТОНИ /		
ILLUMINATED PRINTONS

размери / dimensions 97/150 cm

Цена за наем за 10 дни / Rental price for 10 days
/от..............до............../from ........... to ........../

90 EUR

Цена за наем за 30 дни / Rental price for 30 days
/от..............до............../from ........... to ............./

123 EUR

Цена за печат /Print /по желание /by request/

BULGARREKLAMA AGENCY Ltd.
147 Tsarigradsko shose Blvd., BG-1784 Sofia, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 9655 220; Fax: (+359 2) 9655 231
E-mail: agramatikova@iec.bg

ICM d.o.o.
Trnoveljska cesta 56, SI - 3000 Celje
tel: 0386 (0) 3 620 07 03, fax: 620 07 02
e-mail: info@icm.si; www.icm.si

85 EUR

P

W

ОСВЕТЕН БОРД / WALL BOARD
размери 305/180 см. / dimensions 305/180 cm
Цена за наем за 30 дни / Rental price for 30 days
/от..............до............../from ........... to ............./

282 EUR

Цена за печат /Print /по желание /by request/

205 EUR

След изтичане на рекламния период паното остава Ваша собственост /
The wallboard remains your own property

Разпространение на ФИРМЕНИ РЕКЛАМНИ ЛИСТОВКИ /
Distribution of company’s advertising flyers for the period of the exhibition
от представител на фирмата / By the company itself
С подписването заявяваме, че сме запознати с общите условия,
описани по-долу.
We confirm our agreement to the general conditions
Дата:				
Подпис и печат:
Date:		
Authorised signature/stamp:

141 EUR
СУМА / SUM (EUR):
20% ДДС / 20% VAT (EUR):
ВСИЧКО / TOTAL (EUR):

ОБЩИ УСЛОВИЯ/ G E N E R A L C O N D I T I O N S
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Заявяване на участие се извършва с попълване, подписване и изпращане на Заявката-Договор на факс: 02/ 9655 231.
С подписването на заявката-Договор се заплаща цялата сума след издаване на проформа-фактура.
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.
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
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.
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.
Готовите рекламни материали се приемат не по-късно от 5 работни дни преди началната дата на рекламния период.
Агенцията не носи отговорност за рекламни материали, непотърсени по-късно от 5 работни дни след изтичане на рекламния период.
The application for participation is effective after submitting the filled in and signed Application Contract to fax + 359 (2) 9655 231.
Payment should be made after a proforma invoice has been issued.
Refusal of participation is accepted 30 /thirty/ days before the beginning of the advertising period. After this term a penalty equal to 20 % /twenty percent/ of the service value
should be paid.
In case the advertising should be made by Bulgarreklama Agency Ltd., the customer should submit the advertising vision in vector format /CDR or EPS/ in correct size, not later
than 10 working days before the inception date of the advertising period. All texts should be converted in curves.
Finished TV commercials are accepted not later than 7 working days before the inception date of the advertising period.
The commercials should have the following properties:
- Commercial - resolution: 720x576; Aspect ratio: 16:9; Formats: MPEG2, MPEG4, h264
- Audio file - MP3 or MP4
- Whole screen logo signs or pictures - Resolution: 1360x768; Format: PNG or JPEG
Initial materials for commercials that should be made by our company are accepted in vector format CDR or EPS not later than 14 working days before the starting date of the
advertising period.
Finished advertising materials are accepted not later than 5 working days before the inception date of the advertising period except for company’s advertising flyers.
Bulgarreklama Agency should not take whatsoever responsibility for advertising materials unclaimed after 5 working days from the date of expiration of the advertising period.

Рекламните услуги са сaмо за изложители / The advertising services are for exhibitors only

BULGARREKLAMA AGENCY Ltd.
147 Tsarigradsko shose Blvd., BG-1784 Sofia, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 9655 220; Fax: (+359 2) 9655 231
E-mail: agramatikova@iec.bg

ICM d.o.o.
Trnoveljska cesta 56, SI - 3000 Celje
tel: 0386 (0) 3 620 07 03, fax: 620 07 02
e-mail: info@icm.si; www.icm.si
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В2В Industrial Exhibitions

6 - 8 March 2 0 1 3
deadline 06.02.2013
The catalogue contains: information about the companies,
the attending program of the exhibition, the plan of the halls,
an alphabetical list of exhibitors and sub-exhibitors, a list of
exhibitors and sub-exhibitors in the halls, a list of products (if
any) and advertisements.
Catalogue size: 148 mm wide and 210 mm high
Catalogue entry
The company to be included under the letter:
1. Company information (name, address, phone, fax, e-mail,
website).
2. Catalogue entry (in Bulgarian and English)
Presentation of the company. Please indicate the companies,
which you represent and/or distribute. They will be listed in
the catalogue as your sub-exhibitors (indicate the companies
and the countries).
Requirements: the presented text should not be longer than 1
A4 page in Bulgarian and English
3. Trademark (logo)
Requirements: file format (vector - cdr, eps; raster - pdf, tif),
resolution 300 dpi, CMYK
4. Advertising pages
Paper size:
148 mm wide, 210 mm high + 3 mm bleed
Type area:
154mm wide, 216 mm high = 1/1 page
154 mm wide, 110 mm high = 1/2 page
Requirements: file format (vector - cdr, eps; raster - pdf, tif),
resolution 300 dpi, CMYK
Note: The materials for the catalogue should be sent by e-mail
or submitted on a data carrier

Order:			

		

1/1 page, colour (154 x 216 mm)

120 EUR

1/2 page, colour (154 x 110 mm)

70 EUR

		
1/1 page, colour on the II, III cover

200 EUR

1/1 page, colour on the IV cover

250 EUR		

Company name:					

Contact Person:

Place and Date:					

Authorised signature / stamp:

BULGARREKLAMA AGENCY Ltd.
147 Tsarigradsko shose Blvd., BG-1784 Sofia, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 9655 220; Fax: (+359 2) 9655 231
E-mail: agramatikova@iec.bg

ICM d.o.o.
Trnoveljska cesta 56, SI - 3000 Celje
tel: 0386 (0) 3 620 07 03, fax: 620 07 02
e-mail: info@icm.si; www.icm.si

К АТА Л О Г

ÔÎÐÌÀ
form

В2В Industrial Exhibitions

6 - 8 март 2 0 1 3
КРАЕН СРОК 06.02.2013
Каталогът съдържа: информация за фирмите,
съпътстваща програма на изложбата, план
на залите, азбучен списък на изложителите и
поди зложителите, списък на изложителите и
подизложителите по зали, индекс на продуктите
(ако има такъв), реклами.
Формат на каталога: 148 мм. шир., 210 мм. вис.
Включване в каталога
Фирмата да се включи под буква:
1. Данни за фирмата (име, адрес, телефон, факс,
e-mail, интернет страница) на латиница.
2. Текст за каталога (на български и на английски език).
Представяне на фирмата. Моля, посочете
фирмите, на които сте представител и/
или дистрибутор. Те ще бъдат включени в
списъците на каталога като ваши подизло
жители (посочете фирмите и държавите).
Изисквания: обемът на подадения текст да бъде
до 1 стр. А4 на български и английски език
3. Търговска марка (фирмено лого)
Изисквания: формат на файла (векторен - cdr,
eps; растерен - pdf, tif), резолюция 300 dpi,
CMYK
4. Рекламни страници:
1/1 стр. (необрязан формат) - шир. 154 мм, вис. 216 мм
да се предвидят по 3 мм навътре за обрязване
1/2 стр. (обрязан формат) – шир. 148 мм, вис. 105 мм
Изисквания: формат на файла
(векторен - cdr, eps; растерен - pdf, tif),
резолюция 300 dpi, CMYK
Забележка: материалите за каталога се приемат
изпратени по e-mail или на електронен носител
Заявка:						
1/1 страница цветна (154 х 216 мм)

120 EUR		

1/2 страница цветна (154 х 110 мм)

70 EUR		

Четвърта корица цветна

250 EUR

Втора/трета корица цветна

200 EUR

Фирма:					

Лице за контакт:

Дата и място:					

Подпис на упълномощено лице/печат:

Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА
1784 София, Цариградско шосе 147
тел.: (02) 9655 000, 9655 2000; факс:(02) 9655 231
e-mail: iec@iec.bg; http://www.iec.bg

ICM d.o.o.
Trnoveljska cesta 56, SI - 3000 Celje
tel: 0386 (0) 3 620 07 03, fax: 620 07 02
e-mail: info@icm.si; www.icm.si
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