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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
26-28 април 2018 г. - хотел Адмирал, Златни пясъци, Варна

Регистрационна ФОРМА
ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА
Име на компанията:
Моля да имате предвид, че по този начин името ще бъде публикувано в печатните материали

Адрес:
МОЛ:
Лице за контакт:
e-mail:

Телефон:
Булстат:
Позиция:
Моб. телефон:

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ
Ако сте ИЗЛОЖИТЕЛ моля, отбележете с 
Изложбена площ от 6 м2 - 2 000 лв.
Допълнителна изложбена площ - 300 лв./м2
Разпространение на фирмени рекламни материали в делегатските комплекти - 600 лв.
* Посочените цени са без ДДС

ОБЩИ УСЛОВИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
За участие в Конгреса, моля попълнете настоящата регистрационна форма и я изпратете на
e-mail: office@tourexpo.bg

ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ
Минималната площ, която може да бъде наета за дните на Конгреса е 6 м2.
Цената за стандартен щанд е нетна и включва: наем изложбена площ, маса, 2 стола, денонощна охрана,
ел. захранване - 220V, ел. осветление, обща хигиенизация, конферентен комплект материали и баджове.

НАСТАНЯВАНЕ
Фирмен представител	Такса участие
безплатно

Настаняване:

дата на пристигане

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Моля изберете от падащото меню
Хотел Адмирал - двойна
единична
стая
стая
- 140
- 100
лв.лв.
Моля изберете от падащото меню
безплатно
Хотел Адмирал - двойна
единична
стая
стая
- 140
- 100
лв.лв.
180 лв.
Моля изберете от падащото меню
Хотел Адмирал - двойна
единична
стая
стая
- 140
- 100
лв.лв.
дата на заминаване
брой
нощувки

Желая да бъда настанен в двойна стая с
Настаняване: Според проформа фактура, издадена от Турекспо-Варна АД, 9000 Варна, ул.”Хр. Самсаров” 9
За контакт: Веска Илиева - моб. тел.: 0888 44 98 09, Гергана Илиева - моб. тел.: 0889 45 47 17

ДРУГИ
Изложителят не може да наема изложбена площ без съгласието на Турекспо-Варна АД.
Изложителят може да прави промени и анулации само в писмен вид до Турекспо-Варна АД в срок до 31 март
2018 г. Моля попълнете и върнете на e-mail: office@tourexpo.bg
В случай на анулиране на Вашето участие Регистрационната такса не се възстановява. При анулация на хотелска резервация, направена в писмен вид до 31 март 2018 г. се задържа стойността на първата нощувка.
След тази дата суми не се възстановяват.

Дата:				

* Посочените цени са без ДДС

