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Умови участі:
(додаток до Договору про надання послуг)
І. ТЕРМІНИ
 Укладання Договору на участь: до 06 лютого 2019 р. після цієї дати укладання Договору можливе тільки за
наявності вільної виставкової площі.
 Інформація до каталогу приймається: до 07 лютого 2019 р.
 Оплата 30 % від суми участі протягом 3-х банківських днів з дати реєстрації Договору.
 Остаточна оплата за участь: до 08 лютого 2019 р.
 Заїзд та реєстрація: 11 лютого 2019 р. з 10-00 до 19-00. В окремих випадках 10 лютого 2019 р..
 Години роботи виставки: 12, 13 лютого 2019 р. з 10-00 до 17-30, 14 лютого 2019 р. з 10-00 до 15-00.
Церемонія офіційного відкриття виставки: 12 лютого 2019 р. о 12-00.
 Демонтаж виставкових стендів та виїзд: 14 лютого 2019 р. з 15-00, 16 лютого 2019 р. з 08-30.
ІІ. ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ
 Підприємства (організації), які прийняли рішення про участь у виставці, заповнюють форму Заявки, що
додається та надсилають її ВИКОНАВЦЮ у встановлені терміни.
 Після отримання Заявки від ЗАМОВНИКА, узгодження місця розташування і типу стенда, ВИКОНАВЕЦЬ
направляє ЗАМОВНИКУ, підписаний і завірений печаткою Договір і рахунок на оплату оргзбору та участі
ЗАМОВНИКА у виставці.
 Договір укладається в 2-х примірниках та є підставою для оплати. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні,
якщо вони оформлені в письмовому вигляді і завірені печатками і підписами уповноважених представників
сторін.
III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Права та обов'язки ВИКОНАВЦЯ:





надає ЗАМОВНИКУ площу, обладнання та послуги згідно з Договором та Умовами участі;
забезпечує загальну охорону експозиції, після щоденного закриття виставки і до її відкриття;
залишає за собою право використовувати замовлену виставкову площу на свій розсуд, якщо ЗАМОВНИК не
зайняв її за 2 години до офіційного відкриття виставки, при цьому перераховані кошти не повертаються.
у разі відмови від участі у виставці сплачені кошти ЗАМОВНИКУ повертаються в терміни і розмірах
встановлених Умовами участі.

3.2. Права та обов'язки ЗАМОВНИКА:

допускається до участі у виставці після укладання Договору та оплати вартості участі;

дотримується правил протипожежної безпеки та несе, в разі їх порушення, відповідальність у розмірі 100 %
заподіяних пожежею збитків;

несе самостійну відповідальність за збереження свого майна в години роботи виставки;

зобов'язується здати ВИКОНАВЦЮ обладнання та звільнити виставкову площу після закінчення виставки;

у разі пошкодження виставкового обладнання або іншого майна сплачує ВИКОНАВЦЮ ринкову вартість
пошкодженого обладнання в тижневий термін згідно з актом експертизи;

допускається до виїзду та демонтажу стендів тільки після закінчення виставки і здачі стенду представнику
ВИКОНАВЦЯ;

у разі відмови від участі у виставці письмово інформує про це ВИКОНАВЦЯ.
IV. ОПЛАТА

Усі платежі за участь у виставці (організаційний збір, вартість оренди виставкової площі, вартість додаткового
обладнання та послуг) ЗАМОВНИК повинен виконати у встановлені ВИКОНАВЦЕМ терміни. Термін
остаточного розрахунку за участь у виставці – 08 лютого 2019 р.

Якщо ЗАМОВНИК не оплатив участь у виставці в зазначений термін, ВИКОНАВЕЦЬ має право в
односторонньому порядку розірвати Договір і запропонувати площу іншому.





Платежі за участь у виставці виконуються на підставі рахунку, виписаного ВИКОНАВЦЕМ після отримання
від ЗАМОВНИКА оформленого належним чином Договору. Кошти перераховуються за наступними
платіжними реквізитами Запорізької торгово-промислової палати: п/р 26001000004477 в АТ «Укрексімбанк»,
МФО 322313, код ЄДРПОУ 02944840, ІПН 029448408247, номер св. ПДВ 200021060
При оплаті ЗАМОВНИКАМИ - нерезидентами України, всі банківські витрати та комісії з переказу платежів
платник приймає на себе.

V. ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
Ціни вказані з урахуванням ПДВ (20%)
Назва

Обов'язковий організаційний збір (крім заочної участі):
Участь у всіх заходах виставки, рекламна кампанія виставки в ЗМІ, розміщення в каталозі
виставки, загальне художнє оформлення експозиції, прибирання загальних проходів, участь в
прийомі-фуршеті, атрибутика виставки
Оренда виставкової площі за 1 кв. м на весь час проведення виставки (вкл. охорону):
 Обладнана площа: стінові конструкції, килимове покриття, освітлення, розетка 220 В, стіл,
2 стільці, кошик для сміття, напис назви компанії на фризовій панелі
 Необладнана виставкова площа в експозиційному залі
 Необладнана виставкова площа на відкритому майданчику
Заочна участь:
• Розміщення інформації в каталозі виставки

•

Розміщення інформаційних матеріалів на стенді організатора

Ціна для
українських
експонентів
грн.
2 100,00

1 400,00

1 200,00
500,00

1 200,00
900,00

VI. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГ

Додаткове обладнання
Елемент стінової конструкції
Каркас з ригелів і стійок за 1 п.м.
Надбудова елемента стінової конструкції від 2,5 м
Двері з замком \ штора
Подіум під експонати 1000х1000х250 мм (довжина х глибина х висота)
Подіум під експонати 1000х1000х500 мм (довжина х глибина х висота)
Подіум під експонати 1000х1000х1000 мм (довжина х глибина х висота)
Подіум під експонати 1000х500х1000 мм (довжина х глибина х висота)
Подіум напівкруглий 1000х1000х1000 мм (довжина х глибина х висота)
Закрита вітрина 1000х500х2300 мм (довжина х глибина х висота)
Закрита вітрина з задніми скляними дверцятами, що зачиняються 1000х500х2300 мм
(довжина х глибина х висота)
Відкрита вітрина 1000х500х2500 мм (довжина х глибина х висота)
Вітрина-прилавок 1000х500х1000 мм (довжина х глибина х висота)
Вітрина-прилавок з задніми скляними дверцятами, що зачиняються 1000х500х1000 мм
(довжина х глибина х висота)
Вітрина-прилавок напівкругла 1000х500х1000 мм (довжина х глибина х висота)
Додаткова полиця в додаткове обладнання
Нижні двері в додаткове обладнання
Стелаж під поліграфію
Стелаж з полицями
Намет (2,75 м х 2,75 м)
Стіл (80x80)
Стілець офісний
Стілець барний
Вішалка вбудована
Килимове покриття (1 кв. м)
Кошик для сміття
Електротехнічне обладнання, послуги
Підсвічування в додаткове (за 1 спот-світильник)
Світильник
Прожектор 150 Вт
Прожектор м/г
Розетка 220 В, потужність 2 кВт

Ціна, грн.
167,00
54,00
180,00
690,00/95,00
280,00
280,00
280,00
280,00
320,00
590,00
670,00
430,00
430,00
520,00
650,00
55,00
75,00
190,00
240,00
880,00
126,00
60,00
180,00
70,00
80,00
25,00
70,00
90,00
120,00
600,00
145,00

Розетка 220 В, потужність 5 кВт
Розетка 380 В, потужність до 5 кВт
Розетка 380 В, потужність більше 5 кВт
Кабель, 1 погонний метр
Щиток силовий
Підключення електрообладнання замовника
Подовжувач 3 м
Електрочайник
Холодильник
Рекламні послуги
Розміщення рекламних «павуків» (із виготовленням банеру), 1 конструкція, на весь період
виставки
Розміщення банерів та прапорів в експозиційному залі
до 4 кв.м/понад 4 кв.м
Трансляція аудіоролика в радіоефірі виставки (32 виходи/день), на весь період виставки
Розміщення банеру на офіційному сайті виставки (до 2-х місяців)
Розповсюдження рекламних матеріалів промоутерами, 1 люд/год
Розміщення рекламних постерів (1 м х 2,5 м) на вході на виставку (на панелях), 1 панель
Розміщення логотипу на запрошеннях виставки
Розміщення логотипу учасника в програмах, путівниках заходу
Розміщення логотипу учасника на бейджах учасників, відвідувачів
Інші технічні послуги
Проведення заходу у великому/малому конференц-залі (за 1 годину)
Розміщення логотипа на фризовій панелі
Напис плівкою «Оракал» 1 знака на фризі
Нанесення на поверхні плівки «Оракал», 1 кв.м
Нанесення на поверхні с/к плівки замовника
Послуги вантажника (1 год.)
Послуги автонавантажувача \ автокрана (1 год.)
Послуги з прибирання стенду (1 кв.м)
Подача на стенд води
Послуги перекладача
Послуги дизайнера
Підбір персоналу для роботи на стенді (моделі, хостеси, промоутери)
Індивідуальна охорона стенду
Транспортні послуги
Організація індивідуальних банкетів, фуршетів, кава-брейків
Оформлення стенда квітами, повітряними кулями
Оренда плазмової панелі (за добу)
Організація окремої програми перебування (зустрічі з партнерами, відвідування визначних
пам'яток)
Організація VIP перебування
Проведення івент-заходів
Фотопослуги

280,00
330,00
450,00
35,00
630,00
700,00
75,00
230,00
850,00
1500,00
600,00/900,00
700,00
900,00
70,00
1 500,00
8 000,00
3 000,00
8 000,00
1 500,00/
840,00
440,00
45,00
330,00
180,00
Дог.
900,00
30,00
Дог.
Дог.
Дог.
Дог.
Дог.
Дог.
Дог.
Дог.
900,00
Дог.
Дог.
Дог.
Дог.

VII. ЗНИЖКИ
 Для окремих категорій ЗАМОВНИКІВ можливі знижки, при цьому ціна за участь у виставці, розрахована з
урахуванням знижки згідно з Положенням про цінову політику, вважається звичайною ціною для цілей
оподаткування, згідно ст. 14.1.71 Податкового кодексу України.
 Знижки поширюються тільки на виставкову площу
 У зв’язку з зростанням індексу інфляції понад 100 % та з зростанням тарифів на енергоносії ціна за участь у
виставці може збільшуватись з урахуванням такого зростання.
VIII. ВИСТАВКОВА ПЛОЩА
 ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ площу згідно з Договором. Місце розташування стенда ЗАМОВНИКА
визначається при оформленні Договору відповідно до загального дизайну виставкової експозиції та з
урахуванням побажань ЗАМОВНИКА.
 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінити місце розташування стенду ЗАМОВНИКА в разі зміни
технічних та/або організаційних умов функціонування виставкової експозиції. Які-небудь претензії від
ЗАМОВНИКА в цьому випадку не приймаються.
 Кількість кутових, торцевих та острівних стендів обмежена.
 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право використовувати замовлену виставкову площу на свій розсуд, якщо
ЗАМОВНИК не зайняв її за 2 години до офіційного відкриття виставки, при цьому перераховані кошти не
повертаються.

IX. ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ
 У разі відмови від участі у виставці, ЗАМОВНИК письмово інформує про це ВИКОНАВЦЯ. Датою відмови від
участі вважається дата отримання ВИКОНАВЦЕМ письмового повідомлення від ЗАМОВНИКА.
 У випадку відмови від участі більш ніж за два місяці до початку виставки ЗАМОВНИКУ повертаються сплачені
кошти за винятком організаційного збору.
 При відмові від участі менш ніж за два місяці до початку виставки перераховані ЗАМОВНИКОМ кошти
поверненню не підлягають.
X. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ *
* Митне оформлення експонатів та інших вантажів виконують тільки закордонні ЗАМОВНИКИ
 Витрати з транспортування, пересилання, доставки та митного оформлення виставкових експонатів та інших
вантажів несе ЗАМОВНИК.
 Усі виставкові зразки, рекламні матеріали, обладнання та предмети для представницьких цілей, що ввозяться
закордонними ЗАМОВНИКАМИ, підлягають обов'язковому митному декларуванню.
XI. ІНШІ УМОВИ
 По закінчення виставки ЗАМОВНИК здає ВИКОНАВЦЮ орендоване обладнання та звільняє виставкову площу,
тільки після закінчення виставки та заздалегідь попередивши ВИКОНАВЦЯ.
 Демонтаж виставкового стенду та експонатів до закриття виставки допускається тільки за узгодженням з
ВИКОНАВЦЕМ.
 По закінченні виставки ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ акт здачі-прийняття виконаних послуг, який
повинен бути підписаний останнім і наданий ВИКОНАВЦЮ протягом 10-ти робочих днів. У разі ненадання акту
здачі-прийняття виконаних послуг або ненадання мотивованої відмови у зазначений термін, акт вважається
підписаним у редакції ВИКОНАВЦЯ.
 У всьому, що не врегульовано Договором і дійсними Умовами участі сторони керуються чинним законодавством
України.
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