К АТА Л О Г И У К А З АТ Е Л Н А К А Р ТА

ÔÎÐÌÀ

СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ

2 3 - 2 7 април 2 0 1 3

Международна специализирана изложба за
мебели и осветление

Интер Експо Център

КРАЕН СРОК 29.03.2013
CD kаталогът съдържа: информация за фирмите,
съпътстваща програма на изложбата, план на за
лите, азбучен списък на изложителите, реклами.

Указателната карта съдържа: план на залите,
азбучен списък на изложителите по зала и
номер на щанд, реклами.

Формат на каталога:
210 мм широчина, 297 мм височина

Формат на картата:
А2 594 мм широчина, 420 мм височина
А3 420 мм широчина, 297 мм височина

Включване в каталога

Рекламни възможности

1. Данни за фирмата (име, адрес, телефон, факс,
e-mail, интернет страница) на латиница
2. Текст за каталога (представяне на фирмата на
български и на английски език)
Изисквания: обемът на подадения текст да бъде
до 600 символа съответно на двата езика
3. Търговска марка
Изисквания: формат на файла - (растерен - jpg)
размер 240x140 px, резолюция 300 dpi, RGB
Рекламна страница		
100.00 €
1 стр. - широчина 210 мм, височина 297 мм
Изисквания: формат на файла
(векторен - cdr, eps; растерен - pdf, tif),
резолюция 300 dpi, RGB

Каре (148x105 мм)

150.00 €

Каре (74x105 мм)

80.00 €

Каре (148x52 мм)

80.00 €

Търговска марка*
80.00 €
отпечатана върху щанда на
изложбената схема
в указателната карта
Изисквания: векторен формат на файла,
резолюция 300 dpi, CMYK
* важи за фирми с щанд над 24 м2
Забележка: материалите за указателната
карта се приемат изпратени по имейл
или на електронен носител

Забележка: материалите за каталога се прие
мат изпратени по имейл или на електронен
носител

СУМА (EUR): ______________________________
20% ДДС (EUR): __________________________
ВСИЧКО (EUR): ____________________________

Фирма:					

Лице за контакт:

Дата и място:					

Подпис на упълномощено лице/печат:

Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА
1784 София, Цариградско шосе 147
тел.: (02) 9655 304, 9655 318;
факс:(02) 9655 231
e-mail: wof@iec.bg; http://www.iec.bg

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА
И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
1303 София, бул. Тодор Александров № 73, ет.6
тел.: 0899101631;0899101632
e-mail: office@timberchamber.com; http://www.timberchamber.com
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