
 

Специална оферта за участие в изложението VINEX  2016 за българските 

фирми 

 

  
Уважаеми търговски представители, 

позволете ми, след консултация с организаторите на изложението, да ви представя 

офертата на фирма “Панаири Бърно“ за  интересна, ефективна и особено финансово 

привликателна презентация на фирмите ви на изложението VINEX  2016 . 

Какво именно подготвихме за Вас: 

 

1. Просто,  евтини експозиции  “на  ключ“ (в цената е включена площ, 

изграждане на щанда,  подаване на електроенергия,  общ склад с 

кухничка, хладилник и доставка на вода) 

2. Забележимо място  в павилион  A на бърненския Експо център в локацията  с 

голяма концентрация на потенциални клиенти 

3. Възможност да продавате през цялото време на изложението  

4. Възможност да бъдете съучастници в медийната кампания на изложението  

(ще вклкючим Вашата марка, фирма, идея….) 

 

 

Цена:  

1. В  случай на участие минимум на четири фирми-изложителки в блок:  

 Един щанд  3x3м с общо оборудване  17.000 CZK (без ДДС) 

2. В случая на  6 и повече четни изложители  

 Един щанд  3x3м с общо оборудване  14.000 CZK (без ДДС) 

Благодарение на партньора на тази секция „……………….“ не плащате 

регистрационна такса. 

 

 

Защо тази оферта е уникална: 

Финансовото  натоварване на отделните  фирми успяхме да коригираме  само  

благодарение на това, че: не можете да изберете размера и мястото на щанда 

(експозицията е унифицирана), складовите помещения,техническото оборудване са  

общи за повече фирми, очакваме Вашия активно участие в съпроводителната 

програма и  реклкамата на изложението  VINEX  2016 като цяло, визуалната страна 

на отделните щандове можете графически сами да дооформите  (rollUp, банер, POS, 

POP материали ….).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Къде ще можете да се презентирате или с други думи културната среда и 

сервиза надминават всичко… 

 

 

 
 

…как ще изглежа 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Изложенито е едно огромно  преживяване,  нека заедно да го подкотвим на 

посетителите такова, което никога няма да забравят.  

 

Контактно лице:  

Душан Пеликан, GSM +420724128458, dpelikan@bvv.cz , www.salima.cz 

 

Контакт за българските участници:   

Наталие Раева 

Представител на “Панаири Бърно“ АД за България 

GSM: +420 604 21 11 75 

raevova@gmail.com 
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