ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ИЗЛОЖЕНИЕ
„ОБЩИНСКО ЕКСПО“

23-25 октомври 2022 г.
к. к. „Албена“

УЧАСТИЕ
в Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“
Съпътстваща програма
в рамките на ГСМВ

От 23 до 25 октомври 2022 г. в к. к. „Албена“, Националното сдружение на
общините в Република България провежда своя най-мащабен форум –
ГОДИШНАТА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ (ГСМВ).
В рамките на събитието, „НСОРБ-Актив“ ЕООД, търговското дружество на
Сдружението, организира Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, в което се
включват представители на бизнеса и неправителствения сектор, предлагащи
продукти и услуги за общините, както и общини, които представят
възможностите за инвестиции, успешно реализирани или предстоящи
проекти.
По време на Изложението, общините показват своето богато разнообразие и
икономическа активност пред своите колеги, пред гостите, както и пред
бизнеса и медиите, които ще присъстват на Събитието.
Целта е не само компаниите да открият общината с най-добри икономически и
стратегически условия за развитие на своя бизнес, но и общините да намерят
свои инвеститори и партньори.
На следващите страници ще намерите подробна информация за различните
форми и условия за участие в Изложението.
Очакваме Вашите заявки до 13.10.2022 година.
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УЧАСТИЕ
в Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“
Съпътстваща програма
в рамките на ГСМВ

Общините могат да участват в Изложението като наемат на преференциални цени
бунгала и изложбени павилиони, които ще бъдат разположени пред
зала „Перуника Хол“ и в трите дни от Срещата.
НСОРБ-Актив, като организатор, ще има предвид в максимална степен желанията и
предпочитанията на Изложителите. Ще съдействаме на всяка маркетинг идея , но за привличане
на посетителите инициативата, активността и подходът, са изцяло избор на Изложителите .
Разпределението на изложбените площи се извършва
по реда на регистрация на Изложителите.
Всички посочени цени
са без ДДС

Скица на
изложбено
НАЕМ НА ДЪРВЕНО БУНГАЛО
пространство
1 450 лева/брой

Цената включва: наем площ; проектиране; монтаж и демонтаж на конструкция от
дървени панели с размери 6м 2 (3х2), покривно покритие, заключваща се врата,
повдигащ се преден капак, изграждане на ел. инсталация с поставяне на две
луминисцентни лампи и ел. контакт, маса от тръбна конструкция и 2 стола, както и
прилежащата пред бунгалото площ (за поставяне на банери, масички, столове и
др. оборудване), съобразно размерите на бунгалото.
Броят на дървените бунгала е ограничен.
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НАЕМ НА ИЗЛОЖБЕН ПАВИЛИОН

230 лева/м2
Секторът с изложбените павилиони ще бъде
разположен на откритото пространство пред зала
„Перуника Хол“. Изложителите могат да наемат
изложбен павилион с размери от 4 до 8 м 2 ,
изградена покривна конструкция и затваряне с
ролетна щора.
Наемът на всеки 4 м2 включва: ниска витрина
(размери 90/100/50 см); ел. инсталация с поставяне
на луминисцентни или LED лампи; ел. контакт, маса
(ламинат, тръбна конструкция); 2 стола; един челен
фриз с многоцветен фирмен надпис и лого.
Цената включва и ползване на прилежащата
пред павилиона площ (за поставяне на банери,
масички, столове и др. оборудване), съобразно
размерите на наетия павилион .

НАЕМ НА ПАВИЛИОН
СЪВМЕСТНО С ПАРТНЬОРИ

320 лева/м2
Общ павилион на община с търговско дружество,
неправителствени организации или друг техен
партньор.
Цената е за наем на павилион с включено стандартно
обзавеждане, според избраната квадратура.
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МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА
520 лева
Можете да презентирате Ваши продукти,
услуги, успешни проекти или местни
туристически забележителности чрез
многократно излъчване на рекламен клип
на 2 броя монитори, разположени във
фоайето на зала „Перуника Хол“ за целия
период на Събитието.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ И УТОЧНЕНИЯ:

Георги Колев
експерт „Събития“,
„НСОРБ-Актив“ ЕООД
Тел. 0882 037 751
e-mail: g.kolev@namrb.org

Всички посочени цени
са в лева, без ДДС

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ
ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ
ЗАЯВКА-ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ В
Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“

След като попълните заявката, я изпратете на посочения за контакт
e-mail адрес: g.kolev@namrb.org
Попълнена и подписана Заявка (с електронен подпис или сканирана с подпис)
удостоверява сключването на договор;
Заявката се счита за приета след получаване на писмено потвърждение от страна на
Организаторите;
Краен срок за изпращане на Заявките – 13 октомври 2022 година (четвъртък). След този
срок Заявки ще бъдат приемани и изпълнявани само при възможност и с 20 % по-високи
цени;
Организаторите не носят отговорност за посещаемостта и интереса към изложбените
площи, презентациите и други инициативи, организирани в рамките на ГСМВ`2022 и
Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“;
Актуална информация за събитието можете да следите на страниците на НСОРБ и „НСОРБ –
Актив” в интернет www.namrb.org и www.namrb-activ.org/

Ще се радваме да Ви посрещнем като участници в Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“

