Natisni
Sejem kozmetike in lepote
LOVE BEAUTY v sodelovanju z BEAUTY FORUM 2019

Prijava

Love Beauty d.o.o.

LOVE BEAUTY 2019

Mariborska cesta 86, 3000 Celje
ID št. za DDV: SI21279942
matična št.: 6988083000
tel.: +386/599 498 45
mob.: +386/41 422 242
www.sejemkozmetike.si

6.--7. april 2019
1. marec 2019

Termin:
Rok prijave:

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv in naslov plačnika (izpolnite v kolikor razstavljavec ni tudi plačnik)
Poštna številka in kraj

Ulica in hišna številka

Telefon

Spletna stran

Elektronska pošta

Transakcijski račun

Kraj in enota banke

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Direktor (ime in priimek)

Telefon kontaktne osebe

Elektronska pošta kontaktne osebe
Zavezanec za DDV (ustrezno označite): [ _ ] DA

ID številka za DDV (oz. davčna številka)

[ _ ] NE

2/ Imenujte podjetja, ki jih na sejmu uradno zastopate:
Podjetje

Država

Podjetje

Država

Podjetje

Država

3/ Predstavitveno besedilo (največ 30 besed) za obvezni vpis v sejemski katalog.

4/ Tipski napis (želeni napis na stojnici):
5/ Naročamo notranji neopremljen prostor:
_____________ m2 prostora ( minimalno 6 m 2 )
_____________ m2 kotnega prostora (2 stranici, minimalno 12 m2 )
_____________ m2 čelnega oz. otočnega prostora (3 ali 4 odprte stranice, minimalno 12 m2)

po ceni 60,00 EUR/m2
po ceni 75,00 EUR/m2
po ceni 85,00 EUR/m2

Za udeležbo na sejmu je obvezna ureditev razstavnega prostora (obodne stene in talna obloga) - ustrezno označite:
[ _ ] naročamo ureditev razstavnega prostora (izpolnite naročilnico)

[ _ ] razstavni prostor bomo opremili sami

6/ Naročamo notranji standardno opremljen prostor (ustrezno označite vrsto opreme - paketi so opisani na naslednji strani prijave):
_____________ kpl
_____________ kpl
_____________ kpl
_____________ kpl

[ _ ] octanorm po ceni 399,00 EUR/kpl
[ _ ] octanorm po ceni 599,00 EUR/kpl
[ _ ] octanorm po ceni 799,00 EUR/kpl
[ _ ] octanorm ____________ EUR/kpl

standardno opremljen prostor 4 m2
standardno opremljen prostor 6 m2
standardno opremljen prostor 8 m2
MODUL 4, 5, 6 (obkrožite) _____m2

7/ Naročamo priključek za elektriko 1,5kW [ _ ] po ceni 60,00EUR
Razstavljavec prejme po 1 (brezplačno) poslovno vabilo za vsake 3 m2 razstavnega prostora po plačilu predračuna.
Poslovni kupon ali poslovno vabilo je uporabno kot vstopnica za enkratni vstop na sejem.
8/ Registracija na sejem je obvezna za vse razstavljavce. Vključuje prijavnino, tipski napis na stojnici (ob prejemu prijave do zadnjega roka prijave), obvezni
vpis v sejemski katalog, čiščenje, ekološko nadomestilo.
Registracija

do 1. marca 2019

200,00 EUR

po 1.marcu 300,00 EUR

Organizator si pridržuje sprejeti prijavo tudi po rednem roku za prijavo, vendar ne zagotavlja izdelave tipskega napisa in vpisa v tiskano izdajo sejemskega kataloga.
9/ V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1, ki ga plača razstavljavec. Prireditelj si pridržuje pravico do popravka cen z uporabo
klavzule “vpliva spremenjenih okoliščin”, katere na dan formiranje cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a).
10/ Potrjujemo splošne pogoje razstavljanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprejemamo kot vsebino prijave.
11/ Prosimo, da prijavo izpolnete čitljivo. En podpisan in požigosan izvod vrnete na naslov: Love Beauty d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje ali
email: info@sejemkozmetike.si.
Kraj in datum: _____________

Žig:

Podpis:

