2013 02 21-24

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Paraiškų pateikimas ir registracija
Dalyviai registruojasi internete adresu www.vilniausknygumuge.lt arba http://epus.litexpo.lt iki 2012 m. gruodžio 10 d.
Kainos
Dalyvio registracijos mokestis (mokamas, padavus paraišką)
350 Lt +21% PVM
Subeksponento registracijos mokestis : 250 Lt + 21% PVM
Parodinio ploto nuoma/stendo įrengimas:
A. 1 kv. m tuščio parodinio ploto nuomos kaina salėje
užsakant 30 kv.m. ir daugiau

230 Lt /1 kv. m + 21% PVM
210 Lt /1 kv. m + 21% PVM

B. 1 kv. m standartinio stendo įrengimo kaina

70 Lt /1 kv. m + 21% PVM

Plotų salėse skirstymas, stendų dizainas ir įranga, papildomos paslaugos
Vilniaus knygų mugė vyks 3, 4 ir 5 parodų salėse. Plotą skiria organizatoriai, prieš tai patvirtinę dalyvio registraciją į
mugę.
Ekspozicijos teminis suskirstymas :
5 salė - grožinės ir specializuotos literatūros salė
3 salė - mokslo ir specializuotos literatūros salė / meno parodų erdvė
4 salė - alternatyvioji dalis: bukinistų pasažas, knygynai / vaikų dalis: mokomieji žaislai, žaidimai, kūrybinės dirbtuvės
Dalyviams siūloma nuomotis standartinį arba nestandartinį stendą. Minimalus nuomojamas plotas – 6 kv.m.
Standartinio stendo įrangą sudaro (6 kv.m.)
.
stendas iš OCTANORM parodinių konstrukcijų,
·
pilkos spalvos kiliminė danga,
·
trys 100W šviestuvai (po vieną kas 2 kv.m),
·
stalas ir dvi kėdės,
·
15 knygų lentynų,
·
3 jungčių standartinis kištukinis lizdas (220V/ 2kW),
·
šiukšlių dėžė,
·
firmos pavadinimas standartiniu šriftu stendo viršuje (iki 10 raidžių),
·
kasdienis stendo valymas.
Pagerinto standarto stendų įrengimas ir individualių stendų projektavimas ir įrengimas tel. (8 5) 268 68 82.
Kultūriniai renginiai
Paraiškos kultūrinių renginių organizavimui mugėje bus atsiųstos užsiregistravusiems dalyviams el. paštu. Paraiškos dėl
kultūrinių renginių teikiamos iki 2012 m. gruodžio 3 d. , Tarptautinių kultūros programų centrui, tel./faksas (8 5) 262 91
15, el.p kotryna@koperator.lt
Mugės darbo laikas
vasario 21 d. ketvirtadienis

10.00 –19.00 val.

vasario 22 d. penktadienis

10.00- 21.00 val.

vasario 23 d. šeštadienis

10.00 - 21.00 val.

vasario 24 d. sekmadienis

10.00 - 17.00 val.

