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COMPANY DATA ДАННИ ЗА ФИРМАТА

DESIGNER AREA PARTICIPATION TERMS УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДИЗАЙНЕРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Моля, отбележете избраното / Please tick the selection)

1

2

3

TexTailorExpo Designer Area is a specially curated area for designers to be able to best present  their creativity, innovation and vision in fashion design. The area provides all necessary
infrastructure for designers to best present their style in fashion to potential customers from the business as well as to the wider audience. But it also provides open-space freedom
of presentation in line with most modern expo trends. Furthermore, designers exhibiting at the Designer Area will be able to take advantage of the extremely favorable catwalk participation
prices for exhibitors.
If you would like to participate, please fill in the form.

Дизайнерското пространство на ТексТейлърЕкспо е специално проектирано изложбено пространство за дизайнери, така че те да могат да представят най-добре
своята креативност, иновации и визия в модния дизайн. Пространството предоставя цялата необходима инфраструктура за това дизайнерите да могат най-добре
да представят стила си в модата на потенциални клиенти от бизнеса, както и на широката аудитория. Eкспозицията ще бъде организирана в пространство без стени,
даващо възможност за представяне в съответствие с най-модерните тенденции в изложенията за мода. Дизайнерите, които се представят в дизайнерското
пространство, ще могат да се възползват от изключително благоприятните цени за изложители за участие в модните ревюта по време на изложението.
Ако желаете да участвате със своя колекция, моля попълнете формуляра.

PARTICIPATION IN TEXTAILOREXPO DESIGNER AREA
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ДИЗАЙНЕРСКО ПРОСТРАНСТВО

Deadline for request:
Краен срок за заявка: 18.09.2020To be completed in triplicate

Попълва се в три екземпляра

FORM
ФОРМУЛЯР2-А

ВАРИАНТ 1 / OPTION 1 – D6

 6 м2 изложбена площ / 6 м2 open space area

ВАРИАНТ 3 / OPTION 3 – D12

 12 м2 изложбена площ / 12 м2 open space area

 Цена: 450 евро без ДДС
Price: 450 Euro without VAT

Цена: 350 евро без ДДС
Price: 350 Euro without VAT

ВАРИАНТ 2 / OPTION 2 – D9

 9 м2 изложбена площ / 9 м2 open space area

 

На изложителите са полагат входни карти за персонала, паркинг място, on-line покани за посещение, както и възможност за предварителна онлайн регистрация
на посетители, които желаете да поканите; покани за официалните прояви, организирани за изложетелите; публикуване на кратка информация за изложителя
в книжния и онлайн каталог, както е посочено в Общите условия на изложението.

EXHIBITORS receive free of charge admission cards for the staff working at the exhibition area, car parking space, on-line invitations for visitors, as well as an opportunity for
advance online visitors registration, invitations to the official events organized for EXHIBITORS, entering of short information related to the EXHIBITOR in the printed and online
catalogue of the exhibition as stipulated in the General Participation Terms of the event.

Ordered by / Заявил:
Name / Име Position / Длъжност

Date / Дата: Signature and seal / Подпис и печат:

С подписването на тази заявка приемам Общите условия за участие в изложба ТексТейлър-
Експо 2020 и декларирам, че съм запознат с политиката за защита на лични данни на
Международен панаир АД и с известието за поверителност във връзка с ОРЗД.
Заявката има силата на договор след потвърждаването є от фирма СПЕКС ООД.

By signing this Application Form I accept the General Participation Terms of exhibition TexTailorExpo
2020 and declare that I am aware of the Privacy Policy of International Fair and the Privacy Notice
in relation to the GDPR.
The Application has the force of an agreement after its confirmation by SPEX Ltd.

Цена 550 евро без ДДС
Price: 550 Euro without VAT

Международно изложение за текстил и мода
ÒåêñÒåéëúðÅêñïî

International Exhibition for Textile and Fashion
TexTailorExpo

22-24.10.2020

Company name: VAT ID No. / ИН по ДДС:
Наименование на фирмата: UIC / ЕИК:

Representative/Представляващ: Position / длъжност:

P.O.Box / П. кутия: Street / Улица:

Postal code / П. код: Town / Град: Country / Държава:

Tel. / Тел.: Fax / Факс:

Contact person: / Лице за контакт

Tel. / Тел.: E-mail:




