Шановні видавці та книгорозповсюджувачі!
Запрошуємо Вас взяти участь у книжковому ярмарку

«КНИЖКОВИЙ МЕДВІН»
До Дня української писемності та мови

8 – 10 листопада / КИЇВ - 2019
Місце проведення: НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55
(метро «Олімпійська», «Палац спорту», 1 поверх стадіону під фан-магазином «Динамо»)

9 листопада – ДИТЯЧИЙ ДЕНЬ

Увага! На виставці працюватиме 2 презентаційні зони в залі для презентацій,

зустрічей з авторами, концертів, поетичних читань, вистав та інших подій та
невеличкий зал для дискусій та семінарів!
УМОВИ УЧАСТІ:

Варіанти стандартного замовлення виставкової площі та обладнання для українських учасників
Реєстраційний внесок
Вартість 1 кв. м обладнаної виставкової площі (незалежно від кількості замовлених
метрів стенд включає: площа, огороджена стінами, 1 стіл, 2 стільці, два ряди поличок по
задній стінці, стандартний напис на фризі назви учасника)
Вартість 1 кв. м необладнаної виставкової площі (мінімальне замовлення 2 м)

500 грн.
990 грн.

Робоче місце з поличками, яке включає:
1 стілець, 1 подіум 0,5 х 1 м, 3 полки навісні

1500 грн.

Робоче місце, яке включає: 1 подіум 0,5 х 1 м або стіл, 1 стілець
(місце розташування визначається в день заїзду на виставку)

1000 грн.

890 грн.

Компанія, що бажає взяти участь у виставці, має надіслати на адресу Оргкомітету заявку на участь, відомості для
публікації в Офіційному каталозі та заявку на проведення презентацій чи інших заходів не пізніше 15 жовтня 2019 р.
Оплата проводиться згідно з рахунком, наданим фірмою "МЕДВІН".
Термін оплати - не пізніше 25 жовтня 2019 року.
Розміщення Учасника на стенді – 8 листопада з 8.00 до 11.00 (можливість розміщення на стенді 7 листопада буде
уточнено додатково). Виставка працює з 11.00 до 19.00
НАДБАВКИ: При замовленні кутового стенду (дві сторони відкриті) Учасник додатково сплачує 10 %, півострівного (три
сторони відкриті) - 15%, острівного (чотири сторони відкриті) - 20% від вартості виставкової площі.
Оренда залів для проведення презентацій та зустрічей з авторами – вирішується індивідуально
Фірма
04210, Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 12Е, т./ф.(044) 501-03-42, 501-03-66;
(050) 380-16-00 Валерія Шарко, E-mail: valery@medvin.kiev.ua, www.medvin.kiev.ua
Наша сторінка у Фейсбуці https://www.facebook.com/bookmedvin/
Стілець / Стіл
Подіум 0.5 х 0.5 м/0.5 x 1.0Прейскурант
м/
1.0 х 1.0 м
Подіум з двірками 0.5 х 0.5 м/0.5 x 1.0 м/
1.0 х 1.0 м
Поличка скляна 0.25х1 м
Вітрина скляна 0.5 х 0.5 х 1.0 м
Вітрина скляна 0.5 х 1.0 х 1.0 м
Вітрина скляна 1.0 х 1.0 х 1.0 м
Вітрина скляна (2 ск. полки) 0.5 х 0.5 х 2.5 м
Вітрина скляна (2 ск полки) 0.5 х 1.0 х 2.5 м
Вітрина скляна (2 ск полки) 1.0 х 1.0 х 2.5 м
Панель скляна 1.0 х 1.4 м / з ДВП 1.0 х 2.5 м
Стелаж (2 полички/ 3 полички)

50.0 / 100.0

Занавіска 1.0 х 2.0 м

240.0
240.0/290.0/
360.0
120.0
360.0
480.0
600.0
720.0
840.0
960.0
240.0 / 125.0
230.0/290.0

Спот / Прожектор
Встановлення однієї електророзетки (220v/380v)
Напис на фризі стандартний
Напис на фризі кольоровий з логотипом
Кольорове оформлення панелей 1 колір зі
стандартної палітри , повнокольорове ( 1 кв.м.)
Встановлення рекламного щита / банера на виставці
(1кв.м.)
Передача звукових рекламних оголошень (30 сек)
Оренда зони презентацій ( за 1 годину)
Інше обладнання та послуги
Стелаж для рекламної продукції формату А4

на
додаткове
обладнання
та послуги
120.0/170.0/
Двері
із замком

120.0
450.0
120.0/ 240.0
100.0/360.0
280.0
450.0
250.0 /360.0
360.0
/200.00
20.0
За домовл.
За домовл.
240.0

