
 

    
УМОВИ УЧАСТІ  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1.1.1 
ОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА. Вартість 
обладнаної площі залежить від комплектації 
стенду та обговорюється з архітектурним бюро 
КМКЯ. Ціна включає  охорону у неробочі години і 
прибирання у проходах. 
 

 1.1.1 
ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ  В 
ЭКСПОЗАЛЕ.  
Стоимость оборудованной площади зависит от 
комплектации стенда и обсуждается с 
архитектурным бюро КМКЯ. Цена включает 
охрану в нерабочие часы и уборку проходов. 
 

1.1.2 
НЕОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА В 
ЕКСПОЗАЛІ -  за 1 кв.м 2700,00 Грн Ціна включає: 
охорону у неробочі години, прибирання у 
проходах.   
Компаніям, що самостійно забудовують площу 
необхідно пройти Акредитація в виставковому 
центрі «КиївЕкспоПлаза». 
 

 1.1.2 
НЕОБОРУДОВАННАЯ  ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
В ЭКСПОЗАЛЕ -  
за 1 кв.м 2700,00 Грн. Цена включает: охрану в 
нерабочие часы, уборку в проходах.  
Компаниям, самостоятельно застраивающим 
площадь необходимо пройти Акредитацию в 
выставочном центре «КиевЭкспоПлаза». 
 

1.1.3 
НЕОБЛАДНАНА ВИСТАВКОВА ПЛОЩА НА 
ВІДКРИТОМУ МАЙДАНЧИКУ -   
за 1 кв.м 1000,00 Грн. Ціна включає охорону в 
неробочі години виставки. 
 

 1.1.3 
НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ - 
Цена 1 кв.м составляет 1000,00 Грн. Цена 
включает: охрану в нерабочее время выставки.  
 

1.1.4 
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК   
2500,00 Грн. для кожної фірми-учасниці. Ціна 
включає: витрати на рекламну кампанію, 
розсилку запрошень, розміщення інформації в 
Офіційному каталозі виставки, бейджі і 
запрошення на виставку для фірм-учасниць в 
кількості 25 шт. , доступ к Internet. 
 

 1.1.4 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
2500,00 Грн для всех участников выставки. 
Цена включает: затраты на рекламную кампанию, 
рассылку приглашений , размещение 
информации в официальном каталоге выставки, 
беджи и приглашения на выставку для фирм-
участников в количестве 25 шт., доступ к Internet.  
 

1.1.5 
ЗАОЧНА ФОРМА УЧАСТІ 
Вартість заочної участі -  4000,00 Грн. 
Учасник отримує право на розміщення 
інформації в офіційному каталозі виставки. 
 

 1.1.5 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ 
Стоимость заочного участия - 4000,00 Грн. 
Участник получает право на размещение 
информации в официальном каталоге выставки. 
 

1.1.6 
РОБОТА ПРОМОУТЕРА (розповсюджувача 
рекламної продукції) – 1000,00 Грн * на весь 
період роботи виставки (тільки при умові очної 
форми участі).  
 

 1.1.6 
РАБОТА ПРОМОУТЕРА (распространение 
рекламной продукции) – 1000,00 Грн * на весь 
период работы выставки (только при условии 
очной формы участия).  
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РЕЖИМ РОБОТИ 
Розміщення експонатів 

04.10.17 р. з 9.00 до 22.00 
Робота виставки 

05.10.2017  з 11.00 до 18.00 
06.10.2017  з 10.00 до 18.00 
07.10.2017  з 10.00 до 17.00 

Вивезення експонатів 
07.10.2016 р.  з 17.00 до 22.00 

 

 РЕЖИМ РАБОТЫ 
Размещение экспонатов 
4.10.17 г. з 9.00 до 22.00 

Работа выставки 
05.10.2017  с 11.00 до 18.00 
06.10.2017  с 10.00 до 18.00 
07.10.2017  с 10.00 до 17.00 

Вывоз экспонатов 
07.10.2017 г. с 17.00 до 22.00 

 
2.1.1 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК 
 

Для включення у список Учасників виставки 
необхідно оформити заявку на участь і надіслати 
її на адресу Організатора у термін до 05.09.2017 
року. 
 
Організатор залишає за собою право відхилити 
заявку у разі: 
- несвоєчасного подання заявки; 
- несвоєчасної оплати за участь у виставці; 
- відхилення від тематики виставки; 
- несвоєчасного узгодження дизайн-проекту 
стенду. 
У порядку надходження заявок на участь та 
узгодження забудови стенду визначається місце 
розташування стенду в експозиції виставки. 
 
У разі оформлення заявки на необладнану 
виставкову площу Учасник зобов’язаний в термін 
до 05.09.2017 р. узгодити дизайн-проект та 
термін забудови площі. 

 2.1.1 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Для включения в список Участников выставки 
необходимо оформить заявку-договор на участие 
и выслать ее в адрес Организатора в срок  до 
05.09.2017 года. 
 
Организатор оставляет за собой право отклонить 
заявку в случае: 
- несвоевременной подачи заявок; 
- несвоевременной оплаты за участие в выставке; 
- отклонения от тематики выставки; 
- несвоевременного согласования дизайн-
проекта стенда. 
По мере поступления заявок на участие и 
согласования застройки стенда определяется 
месторасположение стенда в экспозиции 
выставки. 
В случае оформления заявки на 
необорудованную выставочную площадь 
Участник  обязан в срок до 05.09.2017 года 
согласовать дизайн-проект и срок застройки 
выставочной площади 

3.1.1 
ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
Оплата здійснюється у гривнях по курсу НБУ на 
час оплати  згiдно із рахунком. Термін оплати: 
20% суми протягом 10 днів з моменту 
виставлення рахунку, решта суми - до 10.09.2017  
р. У разі порушення термінів оплати Організатор 
залишає за собою право на збільшення суми 
оплати за участь у виставці на 1% за кожний день 
прострочки і право на зміну місцерозташування 
стенду в експозиції виставки. У разі відмови 
Учасника від участі у виставці, яка оформлюється 
письмово: 

 3.1.1 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
Оплата за участие в выставке производится на 
валютный счет Организатора согласно инвойса. 
Срок оплаты: 20% от суммы в течении 10 дней 
после выставления счета, остаток суммы - до 
10.09.2017 года. В случае  нарушения  сроков 
оплаты Организатор оставляет за собой право 
на увеличение суммы оплаты за участие в 
выставке на 1% за каждый день просрочки и 
право на изменение месторасположения 
стенда в экспозиции выставки. В случае отказа 
Участника от участия в выставке, оформленного 
письменно: 

- до 10.09.2017 р. Організатор повертає 80% суми 
перерахованих коштів; 
- до 15.09.2017 р. Організатор повертає 50% суми 
перерахованих коштів; 
- після 20.09.2017 р. сума оплати не повертається, 
і претензії Організатором не приймаються. 

 -до  10.09.2017 г. Организатор возвращает 80% 
суммы перечисленных средств; 
-до 15.09.2017 г. Организатор возвращает 50% 
суммы перечисленных средств; 
- после 20.09.2017 г. сумма оплаты не 
возвращается, и претензии Организатором не 
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 принимаются. 
4.1.1 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ОФІЦІЙНИЙ 
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ 
 
Для видання офіційного каталогу Учасники 
подають інформацію, яка повинна включати: 
а) повну назву підприємства; 
б) поштову адресу, телефон, факс, телекс,  
E-mail; 
в) Oсновні напрямки діяльності / продукцію, що 
виробляється (представляється), українською та 
англійською мовами.   Термін подання - до 
15.09.2017р. Можливе розміщення додаткової 
інформації згідно з прейскурантом. У разі 
несвоєчасного подання інформації Учасник 
позбавляється права її розміщення в офіційному 
каталозі виставки, і претензії Організатором не 
приймаються.  
 

 4.1.1 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
 
Для издания официального каталога Участники 
подают информацию, которая должна включать: 
а)  полное название предприятия; 
б)  почтовый адрес, телефон, факс,  
в) Основные направления деятельности /  
производимой (представляемой) продукции, на 
русском и английском языках.  Срок подачи - до 
15.09.2017 г. Возможно размещение 
дополнительной информации согласно 
прейскуранту. В случае несвоевременной подачи 
информации Участник лишается права ее 
размещения в официальном каталоге выставки, и 
претензии Организатором не принимаются. 
 

 
ДОДАТКОВІ УМОВИ 
 
5.1.1 
Учасник зобов’язаний зайняти виставкову площу 
не пізніше 21.00 04.10.2017 р. і звільнити не 
пізніше 22.00 04.10.2017 р. При в’їзді Учасник 
приймає, а при виїзді здає виставковий стенд у 
справному стані. 
У разі пошкодження чи втрати виставкового 
обладнання Учасник сплачує Організатору його 
повну вартість в тижневий термін. 
Учасник зобов’язаний узгодити з Організатором: 
- проведення художньо-оформлювальних робіт 
поза межами об’єму виставкового стенду; 
- термін, зміст, місце проведення шоу-програм; 
- термін проведення семінарів, конференцій; 
- можливість реалізації інформаційно-рекламної 
продукції поза стендом. 
 
 
5.1.2 
Організатор не несе відповідальності за 
збереження майна Учасника, його пошкодження 
або крадіжки у години роботи виставки. 
 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
5.1.1 
Участник обязан занять выставочную площадь не 
позднее 21.00 04.10.2017 г. и освободить не 
позднее  22.00  04.10.2017 г. При въезде Участник 
принимает, а при выезде сдает выставочный 
стенд в исправном состоянии.  
В случае повреждения или утери выставочного 
оборудования Участник выплачивает 
Организатору их полную стоимость в недельный 
срок. 
Участник обязан согласовать с Организатором: 
- проведение художественно-оформительских 
работ вне пределов  выставочного стенда; 
- срок, содержание, место проведения шоу-
программ; 
- срок проведения семинаров, конференций; 
- возможность реализации информационно-
рекламной продукции вне пределов стенда. 
5.1.2 
Организатор не несет ответственности за 
сохранность имущества Участника, его 
повреждение или кражу во время работы 
выставки. 
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