NOVA lokacija BPT Tržič
NOVA tel. +386 (0)41 40 03 80

PRIJAVNICA / NAROČILNICA
za strokovni in dodatni del razstave 48. MINFOS
ID za DDV: SI68739877
NOV TRR: NOVA KBM d.d.: SI56 0400 1004 6475 890, SWIFT KODA: KBMASI2X

PRIJAVA NA (obvezno označite):

a)

STROKOVNI

b) DODATNI DEL RAZSTAVE

1. PODATKI O RAZSTAVLJAVCU/PRODAJALCU/ORGANIZATORJU DELAVNICE
Naziv podjetja/razstavljavca
Naslov (ulica, hišna št.)

Poštna št. in kraj/država

STATUS (označite): DRUŠTVO / JAVNI ZAVOD / S.P. / D.O.O. / OSEBNO DOPOL. DELO / DRUGO
Odgovorna oseba (ime in priimek)
ID ZA DDV/DAVČNA ŠTEVILKA
WWW

ZAVEZANEC ZA DDV DA/NE
Tel.:

E-pošta:

Kontaktna oseba (ime in priimek)
E-pošta:

GSM
NASLOV

2. RAZSTAVNI PROSTOR (oprema, akreditacije, prodaja)
Velikost razstavnega prostora:
Število razstavnih vitrin (100 x 100 cm):
Število razstavnih vitrin (100 x 60 cm):
Število belih okroglih miz za obiskovalcev in sodelujoče:
Število stolov:
Število razstavnih miz (100 x 150 cm):

m²
kos
kos
kos
kos
kos

Elektro priključek 1F 220V
Število reflektorjev na razstavnem prostoru in pričakovana odjemna moč
Drugi porabniki (projektorji, predvajalniki, TV)

DA / NE

Lastna razstavna oprema:
Opis opreme:

DA / NE

kos in W
kos in W

Za postavitev lastne opreme in razpored razstavljavci poskrbijo sami v skladu z načrtom razstavnih prostorov.

Akreditacije/priponke za potrebe organizatorja in varnostno službo

Število akreditacij

Obvezna priloga - Poimenski seznam imetnikov akreditacij
1.
2.
3.
4.
5.
Prodaja na razstavnem prostoru
Vrsta prodajnih artiklov

DA / NE

Poimenski seznam fizičnih in pravnih oseb, ki bodo prodajali izdelke/eksponate
1.
2.
3.
4.
5.
Ostali tehnični podatki o razpoložljivi opremi:
Panoji 140 x 100 bodo nameščeni ob steni, panoji 100 x 70 pa med razstavnimi prostori posameznih razstavljavcev v osrednjem
delu. Za postavitev panojev in razporeditev razstavljavcev v razstavni prostor odgovarja organizator.
Dodatne želje razstavljavcev

O odobritvi opreme in dimenzijah posameznega razstavnega prostora samostojno odloča organizator na podlagi števila
zainteresiranih razstavljavcev in razpoložljivega prostora.

3. PROMOCIJA
V primeru, da želite, da se vaš dogodek/razstava/predavanje objavi in s tem postane del programa 48. MINFOSa, vas prosimo, da
nam posredujete spodnje podatke. Posredovano bomo uporabili za promocijo na spletni strani, socialnih omrežjih in objavah za
javnost.
NAZIV STROKOVNE RAZSTAVE/ OZ. DELAVNICE
AVTOR FOTO GRADIVA: IME PRIIME
NASLOV PRILOŽENE FOTOGRAFIJE

4. ROK ZA PRIJAVO in posredovanje gradiva
Rok je 13.4.2022. Prijavnico s priloženim gradivom v elektronski obliki pošljite na E-naslov: plac.drustvo@gmail.com

5. IZJAVA RAZSTAVLJAVCA/PRODAJALCA/ORGANIZATORJA DELAVNICE
Izjavljam, da se strinjam s pogoji sodelovanja (obvezno glej prilogo – POGOJI SODELOVANJA!).
KRAJ IN DATUM

ŽIG:

PODPIS:

