
ТАРИФА  RATES  2022

Price EUR

I. НАЕМ ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ EXHIBITION AREA RENTAL

1. Покрита  площ Indoor area m2 25

2. За ъглови и централни площи - Corner and central area extra charge 10%
10% завишение на цените

3. Открита площ Outdoor area " 20

4. За втори етаж на двуетажен щанд/бунгало – For second storey of a double-storey stand/bungalow –
60% от цената на площта за първия етаж 60% of the exhibition area rental for the first storey

II. НАЕМ ЩАНД/БУНГАЛО STAND/BUNGALOW RENTAL

1. Щанд Stand m2 25

2. Бунгало Bungalow " 40

3. Нестандартен щанд/бунгало Custom-built stand/bungalow         по договаряне/as per contract

III. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ SERVICES CHARGED FOR THE CONSTRUCTION
НА ЩАНД/БУНГАЛО OF STAND/BUNGALOW

1. Строителна такса Construction fee  m2 2

2. Строителна такса за втория етаж на Construction fee for the second storey of a double-storey
двуетажен щанд/бунгало - заплаща се 50% от stand/bungalow: 50% of the construction fee
цената на строителната такса за I етаж for the first storey.

3. Заверка на проект* Design plan approval* m2 2

* В случаите, в които на открита площ щанда/бунгалото * In the cases where the exhibition stand/bungalow

са оформени от експонати-конструкции, се заплаща on the outdoor area are constructed by exhibits,

заверка на проект само върху площта, заета the design plan approval charge refers only to the area

от експонатите. occupied by the exhibits.

IV. ОНЛАЙН КАТАЛОГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ONLINE CATALOGUE AND INFORMATION SYSTEM

1. Текст в онлайн каталог и ИС Text entry in the online catalogues  and IS
- за всеки 50 знака - per 50 characters 6

2. За всеки бранш Per every category бр. / pcs. 1

3. Публикуване на запазена марка Publishing of company logo
в онлайн каталог (12 месеца) in online catalogues (12 months) " 30

4. Рекламен банер в онлайн каталог (12 месеца) Advertising banner in the online catalogue (12 months) " 35

5. Презентация в онлайн каталог (12 месеца) Presentation in the online catalogue (12 months) " 50

V. ВОДНА ВРЪЗКА И КОНСУМАЦИЯ ВОДА WATER CONNECTION AND WATER CONSUMPTION

1. Водна връзка Water connection бр. / pcs. 98

2. Водна връзка с шкаф-мивка Water and sewer connection with a sink unit " 112

3. Водна връзка с шкаф-мивка и бойлер Water and sewer connection with a sink cabinet
and water heater " 130
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Цените са без включени 20% ДДС / 20% VAT not included
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Price EUR

Цените са без включени 20% ДДС / 20% VAT not included

VI. ЕЛЕКТРОВРЪЗКА С ЕЛ. КОНСУМАЦИЯ ELECTRIC CONNECTION AND ELECTRICITY CONSUMPTION

- до 3 kW - up to 3 kW бр. / pcs.  135

- до 5 kW - up to 5 kW " 155

- до 10 kW - up to 10 kW " 228

- до 40 kW - up to 40 kW " 265

- до 80 kW - up to 80 kW " 335

- за всеки 5 kW над 80 kW консум. - per each 5 kW over 80 kW consumption " 18

VII. СГЪСТЕН ВЪЗДУХ COMPRESSED AIR

1. Връзка с консумация на сгъстен въздух Compressed air connection and consumption pcs. / бр. 180

2. Вторична връзка с консумация на сгъстен въздух Secondary compressed air connection and consumption " 60

VIII. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ TELECOMMUNICATION SERVICES

1. Интернет  (1 раб. място, неограничено сваляне) Internet (1 IP, unlimited download)

- скорост 5 Mbit/s*, динамичен IP адрес - speed 5 Mbit/s*, dynamic IP address " 80

- скорост 10 Mbit/s*, динамичен IP адрес - speed 10 Mbit/s*, dynamic IP address " 100

- скорост 15 Mbit/s*, динамичен IP адрес - speed 15 Mbit/s*, dynamic IP address " 130

- скорост 20 Mbit/s*, динамичен IP адрес - speed 20 Mbit/s*, dynamic IP address " 150

- скорост до 100 Mbit/s*, статичен IP адрес - speed up to 100 Mbit/s*, static IP address " 210

2. Принтер Printer бр. / pcs. 50

3. Компютърна система или лаптоп Computer or laptot " 150

4. Рутер (Безжичен) Router (Wireless) " 30

5. Конфигуриране на едно работно място (IP address) - Configuration of one work place (IP адрес) " 20

6. Мобилен трафик + 2GB (валиден 8 дни) Mobile traffic + 2GB (valid for 8 days) " 60

IX. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ TRANSPORTATION SERVICES

1. Автовишка Truck-mounted boom lift на час / hour 80

2. Автокран до 25 t – по заявка 48 ч. предварително Truck-mounted crane up to 25 t – upon request 48 hours in advance " 130

3. Автокран над 25 t - по заявка 48 ч. предварително, Truck-mounted crane over 25 t – upon request 48 hours in advance
ползване минимум 3 ч. use at least tree hours " 200

4. Мотокар до 3 t Engine-powered industrial truck up to 3 t " 80

5. Мотокар до 5 t Engine-powered industrial truck up to 5 t " 100

6. Мотокар до 7 t – по заявка 48 ч. предварително Engine-powered industrial truck up to 7 t –
upon request 48 hours in advance " 140

7. Транспортна платформа Transport platform " 30

X. ДРУГИ УСЛУГИ OTHER SERVICES

1. Извънредно работно време  Overtime на час /per hour 100

2. Точка на окачване до 30 кг Point of suspension up to 30 kg бр. / pcs. 80

3. Точка на окачване от 31 до 50 кг Point of suspension from 31 to 50 kg " 100

4. Точка на окачване от 51 до 100 кг Point of suspension from 51 to 100 kg " 120

5. Рекламна площ над 3.50 м над щанда Advertising space at a height over 3.50 m above the stand m2 12


