
1-НЫСАНӨТІНІМ-КЕЛІСІМШАРТ

Компания атауы:

ЖАБДЫҚТАЛМАҒАН КӨРМЕ АЛАҢЫ

ЖАБДЫҚТАЛҒАН КӨРМЕ АЛАҢЫ

A

B

C D

Пошта мекенжайы:

Телефон: Факс: E-mail:

Байланысушы тұлға:

БСН:

Мемлекет:

Лауазымы:

ЖСК: БСК: БАНК:

Осы арқылы «EURASIAN BOOK FAIR – 2023» көрмесіне қатысуымызды растаймыз және өтінім-келісімшарттың ажырамас бөлігі болып 

табылатын қатысу шарттарының жалпы талаптарымен келісеміз. Осы өтінімді толтыру және қол қою компанияның көрмеге қатысу 

сомасын толық мөлшерде төлеуге дайын екендігінің кепілдігі (қажет болс ✔а        белгілеңіз).

Құнына кірген: көрме алаңы, түнгі уақытта экспозицияларды күзету, көрме 
аумағын тазалау. Назар аударыңыз! Аккредитацияны өту міндетті! 

Құнына кірген: қабырға панельдері, ковролин,1      спот-бра, 1 үстел, 2  орындық, қоқыс себеті, 
эл.розетка (220V, 500W), фриздік панельде 10 таңбаға дейін жазу, әрбір 6 ш.м. 6 кітап сөресі.

құны 1 ш.м. (1$)         саны (ш.м.)             сомасы (1$)

құны 1 ш.м. (1$)         саны (ш.м.)             сомасы (1$)

СТЕНД ТҮРІ ҮШІН ҮСТЕМАҚЫ:
А түрі: желілік стенд (бір жағы ашық)

B түрі: бұрыштық стенд (екі жағы ашық), + 10%

C түрі: жартылай арал (үш жағы ашық), +15%

D түрі: арал (төрт жағы ашық), +20%

Фриздік панельдегі жазу 10 таңбадан артық болса: ҚҚС-ты қоса алғанда 1 таңба -1$,

Атауды жазыңыз: 1 тор көз = 1 таңба (әріп, бос аралық, тырнақшалар, үтір және т.б.)

СЫРТТАЙ ҚАТЫСУ: 
Тіркеу аймағында арнайы бөлінген ақпарат үстелінде жарнамалық баспа өнімдерін, 
фирмалық кәдесыйларды тарату, көрменің кіреберісінде ролл-апп стендтерін орналастыру, 
көрме аумағында промоутерлердің жұмыс істеуіне рұқсат беру, көрменің ресми каталогында 
қатысушы туралы ақпарат орналастыру.

РЕСМИ КАТАЛОГТА ЖАРНАМА ОРНАЛАСТЫРУ 

А5 форматы, 4 бояу 150

сомасы ($)

сомасы ($)

ЖАЛПЫ СОМАСЫ $

Ұйымдастырушы

«Фолиант» баспасы» ЖШС 

Қолы __________________ М.О. Қолы __________________ М.О.

Экспонент

$200

$

EURASIAN 
BOOK FAIR Қ   АЗАҚСТАН  , АСТАНА, « EXPO»   ХКО

ЕУРАЗИЯ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
КІТАП КӨРМЕ-ЖӘРМЕҢКЕСІ

КАЗАХСТАН, АСТАНА, МВЦ «EXPO»  

ЕВРАЗИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

19-23 АПРЕЛЯ 2023

«EXPO», АСТАНА, KAZAKHSTAN

EURASIAN INTERNATIONAL 
BOOK FAIR

19-23 СӘУІР 2023 19-23 APRIL 2023
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