
XXXII Агросалон “Земля Годувальниця”  
м. Чеські Будєйовиці (Чеська Республіка), 25-31 серпня 2005 р. 

 

ЗАЯВКА № ___/2005 
на участь у 32 міжнародному Агросалоні “Земля годувальниця”  

 

 Дані про учасника виставки Доповнення/уточнення 

1 Назва фірми (повна): 

 

  

2 Контактна особа (П.І.П.) та 

посада: 

  

3 Координати фірми (адреса, 

телефон, факс, e-mail, веб-

сторінка): 

  

4 Назва фірми для внесення до 

каталогу виставки 

  

5 Код ОКПО (статистики)   

6 Керівник, посада (П.І.П.)   

7 Р/рахунок та МФО   

8 Напрямок діяльності* 

(виберіть із переліку) 

  

9 Характеристика експонату 

для каталогу (мах. 40 знаків): 

  

10 Розмір вист. площі,  відповідно 

до категорій** в м2: 

Крита         

Відкрита I   

Відкрита II   

11 Ширина/глибина експозиції м2:                       /  

12 Необхідність у чеські візі 

(замовити: так/ні) 
  

13 Необхідність в готелі: так/ні   

14 Необхідність у транспортних 

послугах по доставці 

(пересилці) експонатів: так/ні 

  

15 Необхідність у транспортній 

доставці учасників до Чеської 

Республіки: так/ні 

  

16 Інше   

 

Примітки: 
1. Реєстраційний (виставковий) збір складає 2 500 CZE (близько112 USD) за кожного учасника.  

2. Учасники виставки можуть об’єднуватись з метою оренди спільних павільйонів. Однак кожен із них має 
заповнити таку ж Заявку та заплатити реєстраційний збір (з метою включення його до каталогу виставки). 

3. У вартість оренди не входить вартість ***: монтування виставкового павільйону, вартість оренди меблів, 

посуду, електроенергії, води, реклами тощо. 
4. До Заявки необхідно докласти Свідоцтво про реєстрацію фірми-учасника. 

5. Вартість оренди вказана без НДС (19%).  
6. Мінімальна площа оренди виставкової площі – 6м2. 

 

ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО 

 

Дата подачі заявки:                                                          “___” _______________ 2005 рік 

 

            м.п.                                                      __________________  (_________________) 
Підпис 

 



 (друга сторона аркуша Заявки) 

 

* Перелік напрямків діяльності відповідно до номенклатури виставки 
1. Рослинництво 
1.1. Посівний матеріал, розсада 
1.2. Захист грунтів 
1.3. Селекція 
1.4. Підгодівля рослин 
1.5. Овочі, зелень 

2. Тваринництво 
2.1. Відгодівля худоби 
2.2. Осемінення  
2.3. Селекція-генетика  
2.4. Ветеринарні заклади 
2.5. Інструменти та обладнання для відгодівництва 
2.6. Кормові суміші та добавки 
3. Сільськогосподарська техніка 
3.1. Трактори 

3.2. Машини для рослинництва 
3.3. Машини та обладнання для тваринництва 
3.4. Машини та обладнання для консервування та складів 
3.5. Машини та обладнання для перевезення та перевантаження 
3.6. Мала сільськогосподарська механізація 
4. Виробництво продуктів харчування 
4.1. М’ясо та м’ясопродукти 
4.2. Готові продукти харчування, напівфабрикати, консерви 

4.3. Молоко, молочні продукти 
4.4. Кури, продукти із курячого м’яса 
4.5. Алкогольні та неалкогольні напої, пиво 
4.6. Жири, масло та продукти з них 
4.7. Мука, макарони, продукція млинів та пекарень 
4.8. Пряності, спеції, приправи, добавки, замінники  

4.9. Цукор, шоколад, конфети  
4.10. Технології для виготовлення продуктів харчування  
4.11. Морожена продукція 
5. Лісове та водне господарства 
5.1. Машини, обладнання та технології для вирощування, 
догляду, культивації та переробки 

5.2. Охорона лісів 
5.3. Догляд та обслуговування річок та водосховищ 
5.4. Рибальство та рибальський реманент  
5.5. Полювання та мисливський реманент  
6. Садівництво та паркове господарство, рослинництво   
6.1 Міні техніка для садівництва та паркового господарства 
6.2 Інструменти, механізми та обладнання 
6.3 Семена та розсада 
6.4 Облаштування саду для відпочинку 

7. Охорона навколишнього середовища 
7.1. Очистка відходів та води 
7.2. Альтернативні джерела енергії 
7.3. Екологічні технології 
7.4. Екологічні будівництва   
7.5. Біологічні продукти та раціональне харчування 
8. Послуги для сільського господарства 
8.1. Сільськогосподарське будівництво 

8.2. Хімія 
8.3. Предмети ремісничі 
8.4. Закупівля продуктів  
8.5. Міська комунальна та техніка для прибирання 
8.6. Інше 
9. Інші 

 

** Категорії та вартість виставкових площ 
 Опис виставкової площі Вартість в 

CZE/м2 

Зі скидкою 

25% 

Вартість 

в USD/м2 

 Крита виставкова площа (стаціонарні павільйони) 1 850 1 400 63 

I Престижна відкрита площадка, мощена тротуарною плиткою чи асфальтом 980 740 33 

II Престижна відкрита площадка (галявина, трава) 900 680 30 

 

*** Перелік та вартість інших послуг виставки  

 Найменування послуги Вартість в 

CZE 

Вартість 

в USD 

Примітка 

1 Перекладацькі послуги: перекладач/година 150 - 350 6,5-15,5 День (8 год.) – 750-900  

2 Оренда конференц-залу (90 чол.1/2 дня) 1 800 + ПДВ 80 + ПДВ Цілий день – 3 000 

3 Виготовлення та оренда рекламних стендів  (відповідно до замовлення) 

4 Підключення до електромережі та водопроводу   (відповідно до замовлення) 

5 Оренда меблів, електроприладів, посуду тощо (відповідно до замовлення) 

 

Важлива інформація для учасника: 
 На підставі цієї заявки, організатор виставки перешле учаснику (заявнику) реєстраційне запрошення та інші бланки 

заявок (на монтування виставкового павільйону, на оренду меблів, стелажів, посуду, на монтування електроприводів, 

водоводу, щодо організації реклами тощо) і виставить рахунок для оплати реєстраційного збору. 

 Після прийняття заявок, організатор виставки (на підставі отримання реєстраційного збору) виділяє виставкову площу 

відповідно до заявленої кількості, яку замовив учасник та відповідно до тематики експозиції виставки.  

 Учасник виставки може замовити монтування стенду, кабінки, павільйону, тощо (формуляри на такі праці в окремих 

заявках). 

 Оплата за орендовану площу та за інші послуги здійснюється найпізніше за 14 днів до початку роботи виставки (тобто 

до 10 серпня 2005 року). Без оплати – участь у виставці неможлива. Крім того, за кожен день прострочки – штраф 

0,8% від суми оренди та вартості інших, замовлених служб.  

 У разі відмови у виставці (після отримання підтвердження на виставкову площу), учасник платить штраф – 50% 

вартості оренди виставкової площі, а при відмові менше ніж за 14 днів перед її початком – 100%. 

 У разі відмови учасника від реалізації замовлення на виставкову площу (після підписання угоди про вартість участі  у 

виставці) більше, як за місяць до початку її роботи, учасник платить штраф – 30% від суми оренди замовленої площі; 

менше, як за місяць – 100%. 

 За один день до відкриття виставки, учасник зобов’язаний прийняти від організаторів свій стенд, павільйон, кабінку. 

 

 
 


