
2. Учасник
Прізвище:
Прізвище:

Телефон:

3. Вартість участі (в гривні без ПДВ)

Тип А: Лінійний  (відкрит а 1 ст орона) від 2 м2 

Тип В: Кут овий  (відкрит і 2 ст орони) від 2 м2

Тип С: Півост рів  (відкрит і 3 ст орони) від 2 м2

Тип D: Ост рів  (відкрит і 4 ст орони) від 2 м2

1925,00
√

4. Від учасника:
П.І.по-Б.:

Важливо! Просимо Вас заповнит и і надіслат и цю реєст раційну форму до 27 квіт ня 2018 року                                                                             
за конт акт ами: e-mail: energozb_rivne@ukr.net , fax: +380362 28-88-68.

Ім'я: __________________________________________________________________________________

Реєстраційна форма-заявка на участь у
ІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасність. Енергозбереження. Технології. (СЕТ – 2018)» 

(для підприємст в, уст анов і організацій, що  вист авляют ь експонат и )
14 червня 2018 року, реєст рація учасників з 08.00 до 09.15 год. за місцем проведення.                                                                                       

Урочист е відкрит т я о 09.30 год. 14.06.2018.

Місце проведення: Україна, м. Рівне, вул. Д.Галицького, 27, за центральних входом до виставкової площі ТОВ «Рівне-
теплоенерго»
Приміт ка:  Буде забепечено висвіт лення у ЗМІ.  Видат кові мат еріали можна от римат и на ст ендах учасників ІV 
Міжнародної спеціалізованої вист авки «Сучасніст ь. Енергозбереження. Технолог ії. (СЕТ – 2018)».

Поштова адреса: _________________________________________________________________________________

Ім'я: _____________________________________
(зазначит и кількіст ь необхідних бейджів -  ___________ шт .)
Назва організації (підприємства): ___________________________________________________________________

____________________________________________

___________________________________________________, яка буде вказана на фризі стенда та в Дипломі.
Посада представника: ______________________________________________________________________________

М.П.   та   підпис: _____________________________________________________________________________

3.2. Реєстраційний внесок
Обов'язковий для всіх учасників

Включає: Реєстрацію, розміщення інформації в схемі учасників виставки, форуму та на WEB-сторінці ОДА, надання Учаснику  
схеми учасників виставки, заходи по залученню відвідувачів, в т.ч. згідно із медіа-планом узгодженим із ЗМІ, організація 
роботи виставки  та форуму для Учасника, Диплом Учасника виставки.
3.3. Чи є потреба у належному оформленні посвідчень про відрядження:      так ______, ні _______.

______________________________________________________________________________________
Посада керівника (або уповноваженої особи): __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________Мобільний телефон: __________________________________________

________ та потребу в часі ___  хв., окремо 14.06.2018 (для суб'єкт ів господарювання, бюджет ної сфери, ЖКГ)  і 
15.06.2018 (для ОСББ, ЖБК і населення) (варт іст ь із розрахунку: 20 хв. - 250 грн., 40 хв. - 450 грн.).

E-mail: _______________________________________Телефакс: _________________________________________
У разі виступу з презентацією обладнання (технології тощо) вказати тему: ___________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

3.1.3. Необладнана площа включає: виставкова площа ТОВ "Рівнетеплоенерго", 1 стіл і 2 стільці, підключення електроенергії 
220V (2 кВт), включаючи споживання, 1 електророзетка,  надпис на фризовій панелі (max. 20 букв), загальна охорона, 
прибирання павільйонів і місць загального користування, оплата послуг з водопостачання і водовідведення, вивезення 
твердих побутових відходів (за 1 виставкове місце)

(Cект ор № 2)

(Cект ор № 3)

3.1. Потреба у виставковій 
площі:                                         
(Cект ор № 1)

Необладнана вист авкова площа від 8 м 2

1. Організатори: Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада за підтримки Інституту технічної 
теплофізики НАНУ, Національного технічного університету України «КПІ» (Інст ит ут  енергозбереження і енергоменеджмент у) , 
Національного технічного університету «ХПІ», Державного агентства з енергоефективності та енерго-збереження України, 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3.1.1. Обладнана площа включає: площу, задню і бокові стінки, 1 стіл і 2 стільці, підключення електроенергії 220V (2 кВт), 
включаючи споживання, 1 електророзетка, надпис на фризовій панелі (max. 20 букв), загальна охорона, прибирання 
павільйонів і місць загального користування, оплата послуг з водопостачання і водовідведення, вивезення твердих побутових 
відходів (за 1 виставкове місце)

3.1.2. Необладнана площа включає: виставкова площа на "закритій площадці", 1 стіл і 2 стільці, підключення електроенергії 
220V (2 кВт), включаючи споживання, 1 електророзетка,  надпис на фризовій панелі (max. 20 букв), загальна охорона, 
прибирання павільйонів і місць загального користування, оплата послуг з водопостачання і водовідведення, вивезення 
твердих побутових відходів (за 1 виставкове місце)

0бладнана площа на "закрит ій площадці"  від 2 м 2

Необладнана площа на "закрит ій площадці"  від 4 м 2


	Розрахунок

