МИСИЯ ЗДРАВЕ - ПРЕДСТАВЯНЕ

Уважаеми дами и господа,
Организацията на Мисия здраве 2020 е в ход.
В тази връзка, се обръщам към Вас с покана да се включите в най-масовото здравно
събитие в град София - осмото издание на Културно-информационните дни на здравето „Мисия
Здраве“ 2020 г. Тази година, събитието ще се проведе в периода 25-27 септември. Мястото на
провеждане се запазва – Княжеската градина, пред паметника на съветската армия.
„Мисия Здраве“ е единственото събитие, което дава възможност на здравни заведения,
фармацевтични компании и фирми свързани, със здравето и здравословния начин на живот да
представят своите услуги пред широката публика в центъра на София.
Събитието се състои от:
- изложение (щандове и шатри);
- програма от безплатни прегледи и консултации за посетителите, предоставяни от участващите
здравни заведения и фирми;
- информационно-забавна програма на сцената с водещ Ники Кънчев.
Като основен акцент, тази година, бихме искали да дадем колкото се може повече
информация на посетителите по темите свързани с личното и обществено предпазване в
условията на разпространение на COVID-19.
За повече информация можете да се свържете с нас на тел. 02/951 57 59 или на имейл
адрес m.hristeva@biforum.org (Марина Христева). Информация за събитието ще може да намерите
след 2 седмици и на нашата интернет страница: www.befevents.org
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Обща схема на изложението и на изложбените площи

-----

Територия на изложението, разрешена от СО
Свободни изложбени площи (шатри) – за наемане от
изложителите
Заети изложбени площи (или вече наети от изложители)
Служебни площи

- Всяка една от изложбените площи (шатри) може да бъде разделяна.
- Следват цени и детайлна информация за възможните конфигурации за
изложбени щандове – цяла шатра, ½ шатра, ¼ шатра.
- Цените за щандовете в шатра 8 са дадени отделно.
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Шатра 5 х 5 м. (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11 от схемата)

Цена:
4 800 лв. без ДДС
Размери:
5 х 5 м.
Изложбена площ:
25 кв.м.
Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 6 м.
(на схемата е показан склад, направен от
конструкции „октанорм“).
 3 бр. изложбени банки, направени от
конструкции „октанорм“.
 5 бр. столове
 1 бр. кръгла маса
- Фриз 4,70 м. на едно от челата на шатрата с лого на
изложението и корпоративно лого (лога);
- Електрическо захранване;
- Дървен под;
- 2 страници (10,5х21 см) в каталога на събитието;
- Самостоятелно корпоративно участие в програмата
на сцената - 15 мин. на ден (игри с публиката,
викторини, демонстрации на продукти или друго);
- Представяне на изложителя, под формата на
интервю, по време на всяка обиколка на водещия на
програмата;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по
време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието;
- Представяне на изложителя във ФВ страницата на
събитието.
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½

Шатра 5 х 5 м.

Цена:
2 500 лв. без ДДС
Размери:
5 х 2,5 м.
Изложбена площ:
12,5 кв.м.
Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 4 м.
(на схемата това е стената, която отделя двата
щанда).
 2 бр. изложбени банки, направени от
конструкции „октанорм“.
 2 бр. столове
- Фриз 4,70 м. на челото на шатрата с лого на
изложението и корпоративно лого (лога);
- Електрическо захранване;
- Дървен под;
- 1 страница (10,5х21 см) в каталога на събитието;
- Самостоятелно корпоративно участие в програмата
на сцената – 2 пъти по 10 мин. за цялото изложение
(игри с публиката, викторини, демонстрации на
продукти или друго);
- Представяне на изложителя, под формата на
интервю по време на изложението – 2 пъти;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по
време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието;
- Представяне на изложителя във ФВ страницата на
събитието.

4

¼

Шатра 5 х 5 м.

Цена:
Размери:
Изложбена площ:

1 300 лв. без ДДС
2,5 х 2,5 м.
6,25 кв.м.

Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 4 м.
(на схемата това са стените, които отделят
щанда от съседните).
 1 бр. изложбена банка, направена от
конструкции „октанорм“.
 1 бр. стол
- Електрическо захранване;
- Дървен под;
- Лого и контактна информация в каталога на
събитието;
- Самостоятелно корпоративно участие в програмата
на сцената – 1 път 10 мин. за цялото изложение (игра
с публиката, викторина, демонстрация на продукти
или друго);
- Представяне на изложителя, под формата на
интервю по време на изложението – 2 пъти;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по
време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието;
- Представяне на изложителя във ФВ страницата на
събитието.
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Щандове 2,5 х 2,5 м. (Шатра 8 – номера 8.2/ 8.3/ 8.4/ 8.5)

Цена:
Размери:
Изложбена площ:

1 200 лв. без ДДС
2,5 х 2,5 м.
6,25 кв.м.

Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 3 м.
на ъгловите щандове и 4,5 м. на средните (на
схемата това са стените, които отделят
щандовете от съседните).
 1 бр. изложбена банка, направена от
конструкции „октанорм“.
 1 бр. стол
- Електрическо захранване;
- Дървен под;
- Лого и контактна информация в каталога на
събитието;
- Самостоятелно корпоративно участие в програмата
на сцената – 1 път 10 мин. за цялото изложение (игра
с публиката, викторина, демонстрация на продукти
или друго);
- Представяне на изложителя, под формата на
интервю по време на изложението – 2 пъти;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по
време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието;
- Представяне на изложителя във ФВ страницата на
събитието.
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Щанд 3,5 х 3,5 м. (Шатра 8 – щанд номер 8.1)

Цена:
Размер:
Изложбена площ:

1 700 лв. без ДДС
3,5 х 3,5 м.
12,25 кв.м.

Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 6,5
м. (на схемата това са стените, които отделят
щанда от съседните).
 2 бр. изложбени банка, направени от
конструкции „октанорм“.
 2 бр. столове
- Електрическо захранване;
- Дървен под;
- 1 страница (10,5х21см) в каталога на събитието;
- Самостоятелно корпоративно участие в програмата
на сцената – 2 пъти по 10 мин. за цялото изложение
(игра с публиката, викторина, демонстрация на
продукти или друго);
- Представяне на изложителя, под формата на
интервю по време на изложението – 2 пъти;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по
време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието;
- Представяне на изложителя във ФВ страницата на
събитието.

7

Шатра № 5 – щандове № 5.3 / 5.4 / 5.5 и 5.6

Разположение:

Щандове 5.3 и 5.6 - Цена: 650 лв. без ДДС
Размери:
лице 2,5 м.
Изложбена площ:
2,6 кв.м.
Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 2 м.
(Конструкцията е под формата на буквата Г. При
допълнително заплащане могат да се монтират
рафтове).
 1 бр. изложбена банка, направена от конструкции
„октанорм“.
 1 бр. стол
- Електрическо захранване;
- Дървен под;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по време
на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието с лого и
контактна информация;

Щандове 5.4 и 5.5
Цена: 600 лв. без ДДС
Размери:
лице 2,5 м.
Изложбена площ:
2,6 кв.м.
Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 1 м. (Конструкцията е гръб на щанда, не могат да се
монтират рафтове).
 1 бр. изложбена банка, направена от конструкции „октанорм“.
 1 бр. стол
- Електрическо захранване;
- Дървен под;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието с лого и контактна информация;
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Шатра № 11 – щандове от № 11.1 до 11.8

Разположение:

Щандове от 11.1 до 11.8
Цена:
500 лв. без ДДС
Размери:
лице 2,5 м.
Изложбена площ: 2,6 кв.м.
Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 Изложбена конструкция тип „октанорм“ – 1 м.
(Конструкцията е гръб на щанда, не могат да
се монтират рафтове).
 1 бр. изложбена банка, направена от
конструкции „октанорм“.
 1 бр. стол
- Електрическо захранване;
- Участие с подаръци за публиката в томболите по
време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието с
лого и контактна информация;
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Шатри № 9, 10 и 12 - всички щандове

Щандове в шатри 9, 10 и 12 - номера от 1 до 4
Цена:
350 лв. без ДДС
Размери:
лице 1 м.
Изложбена площ: 2 кв.м.
Цената включва:
- Изложбено оборудване:
 1 бр. изложбена банка, направена от
конструкции „октанорм“.
 1 бр. стол
- Участие с подаръци за публиката в томболите по
време на събитието;
- Участие с подаръци за публиката във ФБ томболите
преди събитието;
- Представяне на изложителя в сайта на събитието с
лого и контактна информация;
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Моля, обърнете внимание:
1. Посочените цени са за целия период на изложението.
2. Номерацията на изложбените площи не е окончателна и е възможно да бъде променена. Ако
предвиждате да подготвите ваши печатни материали, в които да фигурира номера на изложбената
ви площ, моля да се свържете с нас за уточнение.
3. Всички изложбени площи включват:
 Охрана
 Почистване
 Лого на сайта www.befevents.org
4. Оборудване и услуги по запитване с допълнително заплащане:
 допълнителни изложбени банки и столове;
 лавици, етажерки и др. – при техническа възможност за монтиране;
 дизайн и брандиране на щанд;
 осигуряване на допълнителен персонал – асистенти на щанда;
 допълнително време в програмата;
 консултации за участие в програмата и други активности.
6. Участието в програмата на сцената е препоръчително да бъде под формата на игри с публиката,
викторини с награди (презентациите и беседите не предизвикват голям интерес и е по-добре да се
правят на щанда на изложителите като времето за тяхното провеждане залегне в програмата на
изложението). Участието се уточнява поне 2 седмици преди събитието, за да може да залегне и в
кампанията по разгласяването на изложението.
7. Върху изложбените конструкции е разрешено да се лепи с фолио или други самозалепящи се
материали, които е задължително да бъдат почистени от изложителя след края на събитието.
8. Забранено е да се лепят или закрепят по друг начин материали върху оригиналните стени от
винил (завеси) на шатрите.
9. COVID-19 предпазна клауза за изложителите:
При отмяна на изложението поради въвеждане на ограничителни мерки от официалните
институции, изложителите могат да се възползват от 2 възможности:
- да получат обратно 80% от заплатената за участие в изложението сума;
или
- да запазят правото си на участие със същата изложбена площ при провеждане на следващото
изложение.

За повече информация можете да се свържете с нас на тел. 02/951 57 59 или на имейл адрес
m.hristeva@biforum.org (Марина Христева).
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