V міжнародний День Поля
«LOZOVA MACHINERY»

18 липня 2019 року
смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області
на базі ПСП «ГАРАНТ»
Інформація, умови участі
Загальна інформація про виставку
Умови участі
https://www.facebook.com/events/
Організатори:

Загальна інформація про День Поля
Організатори:
ТОВ «ЛКМЗ»
64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Свободи, 24
код ЄДРПОУ 32565419
п/р 26001002310089 в АТ «ОТП Банк» в м. Київ
ІПН 325654120278
тел./факс: (057-45) 2-23-16, факс (057-45) 2-24-66
E-mail : shef@lkmz.com
ТОВ «УПЕК-Трейдинг»
61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4
тел./факс: + 38 (057) 738-10-43
+ 38 (057) 738-10-14
agro@upec-trading.com

Інтернет:
http://lozovamachinery.com/ua
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Дати та час роботи виставки
18 липня 2019 року
Для відвідувачів: 18 липня

10.00 – 15.00

Для учасників:

7.00 – 17.00

17,18 липня

Місце проведення
смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області
на базі ПСП «ГАРАНТ»
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Контакти проектної команди

Ім’я, Прізвище

Тел./Факс

E-Mail

Менеджери проекту
Бабкова Ольга

+38 050-302-80-73

babkova@upec-trading.com

Чумак Татьяна

+38 050-364-70-12

upec@upec.ua

Керівник польових робіт
Шепель Александр

+38 066-240-48-74

san@upec-trading.com

У разі виникнення питань звертайтесь, будь ласка, до команди проекту!
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Структурні розділи виставки
Експоненти можуть представити свої продукти та послуги в різних структурних розділах
виставки:
1.
2.
3.
4.

Демонстрація сільгосптехніки в дії з коментарями
Стаціонарна виставка сільгосптехніки
Стаціонарна виставка без техніки
Виставка автомобільної техніки

План-схема виставки складається організаторами з урахуванням замовлень учасників.
Актуальний план надсилається експонентам під запит.
Форми участі
1. Демонстрація сільгосптехніки в дії з коментарями
На виставці заплановано коментований показ техніки у роботі. Коментовані демонстрації
можуть бути присвячені самохідній техніки (трактора, комбайни, оприскувачі, дорожньобудівельна техніка). Може буде представлена необмежена кількість одиниць самохідної
техніки. Загальний час на коментування кожної одиниці техніки обмежується часом 3-5
хвилин. Участь в коментованій демонстрації платна. Більш детальна інформація буде
поширюватися через Керівника польових робіт.
Участь однієї одиниці сільгосптехніки у коментованому показі становить
15 тис. грн з ПДВ* **
* при наданні самохідної тракторної техніки для показу причіпної техніки
LOZOVA MACHINERY діють спеціальні пільгові умови (безкоштовно).
** учасникам УКАБ надаються спеціальні умови – Участь однієї одиниці
самохідної техніки у коментованому показі становить 12 тис. грн. з ПДВ.

2. Стаціонарна виставка сільгосптехніки
Стаціонарна виставка сільгосптехніки призначена для побудови стендової конструкції
(палатки) та експонування машин та обладнання сільгосппризначення. Поряд із палаткою
повинна бути виставлена принаймні одна машина.
Участь однієї одиниці сільгосптехніки у стаціонарній виставці становить
7 тис. грн. з ПДВ * **.
* при наданні самохідної тракторної техніки для показу причіпної техніки
LOZOVA MACHINERY діють спеціальні пільгові умови (безкоштовно).
** учасникам УКАБ надаються спеціальні умови – Участь однієї одиниці
сільгосптехніки у стаціонарній виставці становить 5 тис. грн. з ПДВ.
3. Стаціонарна виставка без техніки
Участь без техніки обмежується за розміром і не повинна перевищувати 10 кв. м.
Вартість Участі без техніки складає 5 тис. грн з ПДВ.
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4. Виставка автомобільної техніки
На виставці заплановано стаціонарну виставку та індивідуальний показ автомобільної
техніки. Може буде представлена необмежена кількість одиниць автомобільної техніки.
Участь однієї одиниці автомобільної техніки у стаціонарній виставці або у
індивідуальному показу становить 5 тис. грн. з ПДВ
Інформація щодо реєстрації та організації участі

Організатор визначає місце розташування стенду (виставкового місця), місця в
коментованому показі після отримання заявки на участь від експонента.
До уваги приймаються тільки повністю заповнені заявки на участь, договори скріплені
юридично зобов’язуючим підписом та печаткою. Надсилаючи свою заявку, учасник тим
самим заявляє про свою участь у виставці і погоджується з усіма умовами участі у
виставці, у тому числі з тими, що вказані у цьому документі, та у договорі на Участь а
також з правилами внутрішнього розпорядку в місці проведення виставки.
На основі заявки на участь організатор надсилає учаснику підтвердження участі. Цим
підтвердженням є рахунок на оплату та/або договір на участь у виставці. Підтвердження
на участь надсилається основному експоненту й тільки на компанію, вказану в заявці.
Подання заявок та оплата Участі обмежується строком до 27 червня 2019 року.
Заявки на участь, що надійдуть пізніше встановленого терміну, розглядатимуться тільки за
умови наявності вільних місць та можливості організації та забезпечення участі.
Рішення про допуск експонента до участі у виставці приймається організаторами на
підставі належним чином оформленої заявки. Організатори мають право відхилити заявку,
не вказуючи причини.
Самостійно змінювати місце розташування стенду не дозволено
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