Фестиваль індустрії краси
«Дзеркало моди-Львів 2020»
Дата проведення: 14-16 квітня 2020р.
Місце проведення: м. Львів, вул. Миколи Коперника 17.
Організатор: ТОВ Експо-центр «Метеор»ТМ
Назва проекту:

Вартість участі у Фестивалі індустрії краси
«ДЗЕРКАЛО МОДИ-ЛЬВІВ-2020»

Загальна вартість участі включає в себе: обов'язковий реєстраційний внесок, вартість виставкової
площі і вартість додаткових послуг.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ДЛЯ ЦЕНТРОВИХ МІСЦЬ З НАЦІНКОЮ – СЕКТОРА №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,52,
53, 54,55,56,60,61,62,63.
Вартість 1 м. кв.
Вид виставкової площі

Обладнана: стінові панелі; фриз з назвою компанії;

розетка 220В (1 кВт); килимове покриття; корзина для
паперів; стіл - 1 шт .; стілець - 2 шт.
Необладнана: площа без стінових панелей, без
обладнання та розетки, з килимовим покриттям

Лінійний

Кутовий
+5%

Півострів
+10%

Острів
+12%

1972 грн.

2069 грн.

2169 грн.

2289 грн.

1788 грн.

1877 грн.

1966 грн.

2002 грн.

Обов’язковий реєстраційний внесок:

- акредитація представників фірми на Фестивалі;
- витрати оргперіод (охорона стендів в неробочий час
Фестивалю, прибирання проходів на Фестивалі, загальне
освітлення Фестивалю);
- електронний вестник ;
- реклама в соціальних мережах ;
- безкоштовні запрошення на відвідування Фестивалю;
- комплімент від організаторів;

2000 грн.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ МІСЦЬ
Вартість 1 м. кв.
Вид виставкової площі

Обладнана: стінові панелі; фриз з назвою компанії;

розетка 220В (1 кВт); килимове покриття; корзина для
паперів; стіл - 1 шт .; стілець - 2 шт.
Необладнана: площа без стінових панелей, без
обладнання та розетки, з килимовим покриттям

Лінійний

Кутовий
+5%

Півострів
+10%

Острів
+12%

1856 грн.

1949 грн.

2042 грн.

2079 грн.

1677 грн.

1760 грн.

1845 грн.

1878 грн.

Обов’язковий реєстраційний внесок:

- акредитація представників фірми на Фестивалі;
- витрати оргперіод (охорона стендів в неробочий час
Фестивалю, прибирання проходів на Фестивалі, загальне
освітлення Фестивалю);
- електронний вестник ;
- реклама в соціальних мережах ;
- безкоштовні запрошення на відвідування Фестивалю;
- комплімент від організаторів;

2000 грн.

ВАРТІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Робоче місце (обладнане):

- 2 кв.м необладнаної площі (без килимового покриття, без обладнання та розетки);
- стінові панелі; - кошик для паперів - 1шт .; - стіл - 1 шт .; - стілець - 1 шт.

4389 грн.

СИСТЕМА ЗНИЖОК
(Знижки підсумовуються і поширюються тільки на вартість площі, на робочі місця знижки не діють)

Система знижок в залежності від розміру площі:
Площа стенду
20-30 м2
Розмір знижки
5%

31-40м2
10%

41 та більше м2
12%

Знижка за участь у Фестивалі «Дзеркало моди-Львів 2020»*:
* За умов 100% оплати за 3-4 місяця до початку Фестивалю індустрії краси, надається знижка на оплату:

Площа стенду
8-11 м2
12-19м2
20 та більше м2
Розмір знижки
3%
5%
10%
Умови:
При узгодженні і домовленостей, оплата протягом 5 робочих дня з моменту підписання договору. Знижка не
поширюється на обов'язковий реєстраційний внесок.

Комерційна пропозиція:
1)
Компанії які беруть площу від 20м2 і вище (можуть поставити один власний банер павук - безкоштовно).
2)
Для учасників виставки, безкоштовні радіоефіри - протягом виставки (в день - не більше 3-х оголошень).
3)
Компанії які беруть площу від 20м2 (можуть поставити свого одного промоутера на весь період виставки
- безкоштовно).
З повагою, менеджер з продажу
«Дзеркало моди-Україна»
тел./факс:
(067) 567-22-90
(067) 469-22-61
zerkalo@expometeor.com

