Покровитељ
Град Ниш
Организатор
ГО Пантелеј

21-23. септембар 2017. СЦ " ЧАИР"

ЦЕНОВНИК
1. УПИСНИНА-КОТИЗАЦИЈА
У цену обавезне излагачке уписнине урачунато је место у официјалном сајамском каталогу са
логотипом и основним информацијама до 60 речи и излагачке пропуснице

ДОО/
Агенције
1.950,00 дин

СЗР
Занатлије
1.250,00 дин

ДОО/
Агенције

СЗР
Занатлије

3.750,00 дин

2.625,00 дин

2.900,00 дин

1.950,00 дин

ДОО/
Агенције

СЗР
Занатлије

УНУТРАШЊИ ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР
2. ОСНОВНО УРЕЂЕН ШТАНД по М

2

Опис:

Основна конфигурација подразумева: преградне
зидове, инфо пулт, табла са логом фирме у
стандардном фонту (црно-бела штампа), сто на
сваких 9 м2 (80x80; 70x140; fi 80), четири
столице на сваких 9 м2, рефлектор на сваких 9
м2, канта за смеће.

3. НЕУРЕЂЕН ШТАНД по М

2

.
Опис:

Неопремљен изложбени простор у хали
подразумева
неуређен
простор,
извршни
организатор дефинише и обележава положај
неопремљеног штанда у хали.

СПОЉАШЊИ ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР
4. ШТАНД ВАН ХАЛЕ по М

2

1.950,00 дин
Опис:
Штанд ван хале подразумева : инфо пулт, табла са логом
фирме у стандардном фонту (црно-бела штампа)

1.365,00 дин

*
Доплата се врши
за наткривање штанда
церадом/тендом у фиксном износу од 1250,00 дин/ М2
изнајмљеног штанда или
** Доплата се врши за пагоду или место испод сајамског
шатора у зависности од потреба излагача

5. НЕОПРЕМЉЕН ШТАНД ВАН ХАЛЕ по М2

1.375,00 дин

Опис:
Hеопремљен изложбени простор ван хале-споља,
извршни организатор дефинише и обележава положај
неопремљеног изложбеног простора ван хале.

965,00 дин

ЗАТВОРЕНИ СПОЉАШЊИ ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР

ДОО/
Агенције

СЗР
Занатлије

Пагода 5,00м * 5,00м - 1 ком

31.000,00 дин

25.000,00 дин

Пагода 4,00м * 4,00м - 1 ком

28.500,00 дин

22.500,00 дин

Пагода 3,00м * 3,00м - 1 ком

27.000,00 дин

21.000,00 дин

1.450,00 дин

1.250,00 дин

6. НАЈАМ ИЗЛОЖБЕНИХ ПАГОДА
Опис:
Пагоде су расположиве у димензијама 3x3,4x4,
5x5 метара.Пагоде могу да се монтирају како на
травнатој тако и на бетонској подлози.

7. НАЈАМ ШАТОРА по м

2

Опис:
Најам места у сајамском шатору: неопремљен
изложбени
простор
ван
хале-споља,
извршни
организатор
дефинише
и
обележава
положај
неопремљеног изложбеног простора ван хале у
сајамском шатору. Услов организатора: попуњеност 2/3
изложбеног простора за монтажу шатора

8. ДОДАТНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
ком
ком
ком
ком
ком
ком

Стаклена пулт витрина (100 цм * 50 цм * 100 цм)
Стаклена витрина вертикална (100 цм * 50 цм * 250 цм)
Подијум (100 цм * 100 цм , висине 100 цм)
Остава са хармоника вратима (100 цм * 100 цм )
Натпис на фризу штанда у боји ( 196 цм * 22 цм)
Раф полица (100 цм * 50 цм * 250 цм)

ЦЕНА
2.125,00 дин
3.625,00 дин
2.375,00 дин
2.250,00 дин
1.250,00 дин
2.625,00 дин

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ПОПУСТ ПО ОСНОВУ ДАТУМА ПРИЈАВЕ

За пријаве и уплате до 24.08.2017 - попуст 10,00 %.

СУБВЕНЦИЈА ПО ОСНОВУ СЕДИШТА ПОСЛОВАЊА

За пријављене излагаче са територије општине града Ниша
дефинисана је субвенција у износу од 25,00 %.

Све цене су без ПДВ-а

Наш сајам ДОО
+381 64 / 30 77 081

извршни реализатор
office@nassajam.rs

www.nassajam.rs

