
FIRMA EXPOZANTĂ: Reprezentant firmă expozantă:

CONTRACT NR.: Tel:

E-mail:

Formular de înscriere în catalog

RUGĂM A SE RETURNA PÂNĂ LA 22 SEPTEMBRIE 2017

Datele completate în acest formular vor fi înscrise întocmai în catalogul oficial al expoziţiei SAB & A 2017
Expozantul este în întregime răspunzător de datele completate în prezentul formular.
Nu se acceptă eventuale modificări după data de 22 Septembrie 2017. 

Denumire firmă expozantă:

Adresa completă

Mărci prezentate

Grupe de produse expuse

Telefon Fax E-mail Web

Calitate expozant (se va marca pătratul corespunzător         )Calitate expozant (se va marca pătratul corespunzător         )Calitate expozant (se va marca pătratul corespunzător         )

ImportatorProducător Dealer

Comerciant Alte categorii
(a se preciza)

ü

COMANDĂ pentru reclamă în catalog COMANDĂ pentru reclamă în catalog COMANDĂ pentru reclamă în catalog 

Expozantul are obligaţia să menţioneze toate mărcile prezentate, precum şi grupele de produse expuse. Dacă spaţiul acestor rubrici nu este suficient, vă rugăm să continuaţi pe verso.

Tematica SAB & Accesorii 2017: autoturisme de oraș și de teren, autovehicule utilitare ușoare și grele, autoturisme clasice; vehicule hibride și electrice; motociclete, scutere, 
biciclete și accesorii; componente și accesorii auto, sisteme auto și de navigație, tuning auto și moto; echipamente și utilaje pentru service-uri, spălătorii și vopsitorii auto; 
mijloace de semnalizare rutieră, echipamente de dirijare și control trafic; media de specialitate și asociații de profil, societăți de leasing și societăți de asigurare.

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

7

Denumire buc. Preţ (EURO)
Pagină alb-negru
Pagină color

Coperta 2
Coperta 3
Coperta 4

Poster în mijloc

100
200

500
500
700

400

8000

Materialul cuprinzând reclama va fi remis la format finit (A5) landscape, bleed 5 mm până cel târziu 22 Septembrie 2017.
În alte cazuri de prezentare a materialului (fotografii, suport magnetic*, pliante etc.) se va suporta costul machetării.

*Suportul magnetic necesită următoarele caracteristici: format PC (QXpress, Adobe Ilustrator, CorelDraw, EPS); fotografiile în format CMYK rezoluţie 300 dpi.

Data ............................... 2017

Semnătura şi ştampila

.............................................

Semnătura şi ştampila

.............................................

EXPOZANT ORGANIZATOR

Preţurile nu includ TVA. Plata se va efectua în lei la cursul de referinţă al B.N.R. din ziua respectivă.

Nu se acceptă anularea prezentei comenzi.

Total:

TVA 19%:

Total (inclusiv TVA):

                   anexa nr. 2
la contractul de participare

  

Pachet - eveniment în eveniment -‘’Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2017’’

Menţionarea evenimentului organizat de firma dumneavoastra pe toate tipăriturile, în conferinţa de 
presă, comunicate de presă, interviuri organizatori. Apariţia în pachetul de promovare TV, radio, ziare, 
reclamă la staţia de amplificare frecvenţa 40 spoturi/zi, inscripţionarea respectivelor mărci cu titulatura 
"Ziua BRAND la Salonul Auto Bucureşti & Accesorii între 2 - 12 Noiembrie 2017”. 

ROMEXPO

2 - 12 NOIEMBRIE 2017
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