ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
Electro Mobility EXPO, 13-16 септември 2018
I. Заявка за участие и регистрация на участниците
1.1 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я
изпрати не по-късно от крайния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.
1.2. При разпределението и избора на площите за щандовете, предимство се
дава по реда на получаване на заявките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да
прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица, без съгласието
на ОРГАНИЗАТОРА.
1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи и щандове или
отказ от участие се приемат, ако са постъпили не по-късно от 90 дни преди
откриването на изложението. След този срок изложителите трябва да
заплатят цялата стойност на заявената площ, независимо дали ще ползват
или не площите.
1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост от наета площ:
 До 6 кв.м. – 1 бр.
 До 9 м2 – 2 бр.
 До 12 м2 – 3 бр.
 Над 50 кв.м. 10 бр.
 Над 100 м2 – 20 бр.
1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се предоставят от
ОРГАНИЗАТОРА са описани във формуляр за допълнителни услуги.
II. Място за провеждане и работно време
Изложението ще се проведе в Sofia Ring Mall - ул. „Околовръстен път“ 214,
1434 София
Дати на провеждане: 13 - 16.09.2018 (четвъртък - неделя)
Дати за монтаж: 12.09.2018 от 22:00 до 08:00 часа.
Настаняване: 12.09.2018 от 22.00 часа
Откриване: 13.09.2018 от 12:00
Работно време за посетители: 13 - 16.09.2018 от 10:00 до 21:00
Работно време за изложители: от 9:00 до 21:30 часа.
Демонтаж: 16.09.2018 от 22:00 до 08:00 часа.
III. Специални условия и услуги
ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили липси през работното
време на изложението. Материалите използвани за доизграждане и
аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да получи инструкции за необходимите мерки за защита от пожари.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да завери своя проект, ако изгражда с фирма, която
не е подизпълнител на ОРГАНИЗАТОРА, като в залата не е възможно да се
поставят подиуми под щандовете, освен при изрично изискване на машини
на изложителя и след съгласие с ОРГАНИЗАТОРА. Строителните фирми и
изложителите са длъжни да спазват изискванията за височини при
изграждане на щандовете.
1. Максимално допустимата височина на изложбен щанд е 1,6м,. Отделните
акцентни елементи от изложбения щанд могат да бъдат високи до 2.5 м.
Същите трябва да бъдат на 1 м разстояние от съседните изложбени площи.

2. Не се разрешава поставянето на фирмени идентификационни елементи на
разстояние по-малко от 1м от съседните изложбени площи.
3. Всички елементи от изложбената площ трябва да бъдат в рамките на
ангажираната площ (не се разрешава конзолно излизане над ходовите
пътеки).
4. Максималното натоварване върху пода на изложбената зала е 900 кг/кв.м.
5. Експонатите в изложбените щандове/площи, следва да бъдат върху
подложка, която да предпазва от директен контакт с подовото покритие на
фоайетата.
6. Не се разрешава окачване на рекламни елементи над площта. Следва да
се съгласува писмено с Организатора.
7. Монтажни работи по основната носеща конструкция могат да бъдат
извършвани само след съгласуване на проекта на щанда.
8. Окачването на рекламни банери се осъществява само от Организатора.
9. Ел. захранването на изложбените щандове се осъществява от
Организатора;
10. За консуматори, изискващи непрекъснато захранване с ел.енергия с
напрежение 220 V, необходимата ел.мощност се заявява допълнително.
11. За изложбен щанд или бунгало, разположени на открита площ, ел.
захранването за осветлението задължително трябва да е на отделен токов
кръг с възможност за изключване.
12. Електропроводниците да се полагат по негорими конструкции и
повърхности. Изключение се прави само, ако са с трудногорима защитна
обвивка, или са положени в трудно горими тръби или кожуси; _Изложбеният
щанд да е оборудван с разпределителни ел. табла за временни инсталации.
Не се допуска използването на нестандартни ел.табла за захранването на
временните ел. инсталации. Забранява се инсталирането на експонати и
електроуреди със сумарна мощност, по-голяма от заявената.
13. Не се разрешава при изграждането на изложбените щандове/подложки:
настилки, таваните и други конструктивни елементи в изложбените площи;
изложбената зала за окачване на конструктивни елементи от изложбения
щанд без писмено съгласие от техническите служби и проектантския отдел;
извършват заваръчни, пробивни и други дейности по конструкциите
в изложбената зала;
то на хората
материали;
Да се използват за изграждане на изложбени щандове и бунгала
леснозапалими материали. При използването на такива материали,
проектите се приемат само след съгласуване с Противопожарните служби;
транспаранти и фирмени знамена по носещите
конструкции в залите, без това да се съгласува предварително с
техническите служби и проектантския отдел.
14. Задължително да се осигури свободен достъп до противопожарните
кранове и безпрепятствена работа на пожароизвестителната инсталация.
15.Задължително да се спазват правилата за престой и паркиране на
територията на комплекса.

16. Не се разрешават товаро-разтоварни дейности с електро/мотокари, които
не са собственост и не се оперират от официалния спедитор.
На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и следните видове услуги, след
предварителни писмени заявки.
 Организиране на фирмени презентации
 Отдаване на мебели под наем
 Изграждане на индивидуални щандове и други, във формуларя за
допълнителни услуги.
В случай на анулиране или отлагане на изложението по форсмажорни
обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за
евентуални вреди.
IV. Други Условия и срокове за плащане
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на плащане, посочени
в настоящите Общи условия. В случай, че сумите не са постъпили в
посочената по-долу банкова сметка или платени в брой в указаните срокове,
ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава данъчна фактура за всяко направено плащане и
заплаща по банковите сметки на ОРГАНИЗАТОРА равностойността на сумата
в лева, по фиксинга на БНБ.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за
щети, причинени от ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА,
възникнали по време на периода на изложението. Щетите се констатират с
двустранно подписан протокол.
V. Заключителни разпоредби
Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ОРГАНИЗАТОРА се
решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася
пред Арбитражния съд на БТПП, София, независимо от това дали седалището
на фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните приемат за
окончателни.
Настоящият ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ се изготвя в два еднообразни екземпляра,
по един за всяка от страните, и влиза в сила след подписването му и
изплащане на договорената сума.
ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на ЗАЯВКАТА ЗА
УЧАСТИЕ до 5 дни след получаване на потвърждение и проформа фактура от
страна на Организатора и не по-късно от 5.09.2018 г.
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