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Аграрний демонстраційний та навчальний центр

Умови участі у Дні Поля
Німецько-українського аграрного демонстраційного
та навчального центру (АДНЦ)
14-15 вересня 2017

Надається
 Підготовчо-організаційна робота персоналу виставки
 Бейджі для учасників
 Паркування Вашого транспортного засобу
 За потреби підведення електрики до стенду 220 V, 1 точка
підведення
 Охорона виставкової зони (техніки) під час підготовки та проведення
заходу
 Облаштування та прибирання зон загального користування
 Кейтеринг для учасників та відвідувачів
 Друк програми заходу в кількості 1500 примірників
 Послуги крана (за попередньою домовленістю)
 Список відвідувачів Дня поля АДНЦ за даними електронної
реєстрації протягом 10 днів

Місце на виставковій площі
 16 м2 (4x4м), можливі варіації
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Вартість опції
Опції

Вартість,євро

Експонент з проспектами та рекламними флаєрами (тільки
друкована продукція) без виставки техніки чи продукції, яку
виробляє чи продає. Палатка для презентації власна, меблі за
домовленістю.

750 Євро

Фірми, яки приймали участь у Дні поля АДНЦ 2016
отримують партнерську знижку - 50 Євро
Експонент з проспектами та рекламними флаєрами (тільки
друкована продукція) з виставкою техніки чи продукції, яку
виробляє чи продає, але без її демонстрації. Палатка для
презентації власна, меблі за домовленістю.
Надається площа для розміщення розміром 4х4 метри та

1050 Євро

можливість для розміщення одної одиниці техніки.
Фірми, яки приймали участь у Дні поля АДНЦ 2016
отримують партнерську знижку - 50 Євро
Кожна наступна одиниця техніки коштує

250 Євро

 Площа під техніку виділяється відповідно до потреб
компанії
 Оплата у гривні по курсу на момент виставлення рахунку.
Також

фірма

експонент

матиме

право

взяти

участь

у

Студентському Дні Поля АДНЦ, що відбудеться 15.09.2017 року
за умови, що експонент підготує коротку доповідь за
спеціальністю своєї фірми тривалістю від 10 до 15 хвилин та
презентує її групам студентів. Додатково участь у студентському
Дні Поля не оплачується.
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