
 

 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

Международен панаир Пловдив АД има удоволствието да представи на 

Вашето внимание предложение за предварително закупуване на входни 

билети за посещение на Международната селскостопанска изложба АГРА, 

Международната изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ, Междуна-

родната изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии 

ФУДТЕХ и Специализараната изложба ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ, които ще се 

проведат от 19 до 23 февруари 2020 г.  

При закупуване на повече от 20 билета ползвате преференциалната 

цена от 4 лв. за билет, което ви дава възможност предварително да поканите 

по-широк кръг от Ваши партньори, колеги и клиенти за посещение на 

специализираните изложби, на които български и световни лидери в 

различните браншове ще демонстрират постиженията си.  

  

При проявен интерес към отправеното Ви предложение, моля изпращайте 

Вашата заявка на факс: 032/90 24 46 или на e-mail: v_chinov@fair.bgUH  

 

Билети, които са заявени и заплатени по банков път до 11.02.2020 г., ще 

Ви бъдат изпратени по куриер на посочения от Вас адрес. Заявените билети 

след гореспоменатия срок може да получите на касата на Международен 

панаир Пловдив.  

 

За допълнителна информация сме на Ваше разположение:  

Телефон: 032/90 23 30, e-mail: v_chinov@fair.bg – Васил Чинов  

 

Надяваме се да се възползвате от нашето предложение.  

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД  

mailto:v_chinov@fair.bgU


 

 

З А Я В К А 

ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ 

ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗЛОЖБИ АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ  

И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗЛОЖБА ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ 

19–23.02.2020 г. 
 

Фирма: .........................................................................................................................................  

Адрес:  ..........................................................................................................................................  

ЕИК: ........................................................... ИН по ДДС: ..........................................................  

МОЛ:  ............................................................................................................................................  

Телефон:  .....................................................................................................................................  

Заявил: .........................................................................................................................................  

Длъжност:  ...................................................................................................................................  
 
Моля, за нуждите на нашата фирма да ни бъдат предоставени ……….... 

бр. входни билети на цена 4(четири) лв. за Международните изложби АГРА, 
ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ и Специализираната изложба ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ - 
19-23.02.2020 г.  

 
Забележка: Заявката е валидна при закупуване на повече от 20 билета.  

Плащането ще бъде извършено:  

   в брой 

   по банков път 

 :  

  IBAN: BG94 NASB 9620 1010 5055 01 
  BIC: NASBBGSF 

 
Билети, заплатени след 11.02.2020 г. се получават на касата на 

Международен панаир Пловдив.  
 
 
 
Дата ........................................  Подпис на заявителя: ................................ 
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