Стара Загора
Регионален исторически музей
14- 16 октомври 2016 г.
www.avgustiada.com
ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Пакет за изложители - 270 лв., включващ:
17-19
2014 г.
 Предоставяне на изложбена площ от 4 кв.м и складова площ
от 2октомври
кв.м с възможност
за брандиране с рекламни банери
www.avgustiada.com
 Участие в браншовия указател на каталога на Августиада и на сайта на фестивала www.avgustiada.com


Участие в конференцията на Августиада.

Допълнителни възможности
 Представяне с рекламно-информационно каре в каталога
(печатен и електронен)
1 стр. с размери 105 мм (основа) и 210 мм (височина)
½ стр. с размери 105 мм х 105 мм


Участие в Галавечерята на 15 октомври от 19:30 часа
(виж програмата)

на

Августиада
200 лв.
130 лв.

куверт за едно лице 60 лв.



Участие в Майсторски клас Непознатите винени съкровища на Македония
на 15.10.2016 от 15:30 ч. (виж програмата)
куверт за едно лице 30 лв.



Участие в Майсторски клас Румъния - винен чар и елегантност на север от България на
16.10.2016 от 13:00 ч. (виж програмата)
куверт за едно лице 30 лв.



ВИП пакет, включващ: участие в Галавечерята, участие в двата Майсторския класове
и пропуск за двата дни на изложението, с право на влизане на първия ден един час
преди официалното откриване
куверт за едно лице 120 лв.

Специални спонсорски и рекламни пакети, фирмени презентации, специална експозиционна
площ и др.
по отделна договореност
Забележка: Цените са без включен ДДС. На участниците се издава данъчна фактура.
Препоръчителни хотели: в Стара Загора - Парк Хотел Стара Загора*****, Мериан Палас****,
Форум***, Уникато***, Сити***, Верея***, Елеганс***, Тангра***, Ефир****, Железник**, Хижата**,
Зеленият хълм*; в Старозагорски минерални бани - Калиста****, Извора****, Армира***.
При необходимост ще получите пълно съдействие за хотелско настаняване.
По предварителна заявка, можем да предложим на участниците и гостите на Августиада
допълнителна програма, включваща:


Запознаване със забележителностите на Стара Загора и региона



Посещение на пивоварна Загорка с разглеждане на Музея на бирата и дегустация на
жива бира



Спортна стрелба, картинг и др.

Ако не се възползвате от организираните форми на развлечения, желаем Ви приятна
индивидуална програма в нашия град!
За допълнителна информация и уточняване на условията за участие, спонсорство и
реклама: 042 636033, 042 626297, 0888 303103, info@chambersz.com.
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

