2018 m. GEGUŽĖS 18 d.
Automobilių mugė ir didžiausias Lietuvoje testodromas,
kuriame bus galima ne tik apžiūrėti, bet ir išbandyti
VISUS naujausius automobilių modelius, palyginti juos
vienus su kitais, pabendrauti su jų pardavėjais.

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Laisvės pr. 5, Vilnius

Parodos rengėjas: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS / INFORMACIJA APIE PASLAUGAS
1. Paraiškų pateikimas ir registracija




Dalyviai registruojasi elektroniniu paštu autobazar@litexpo.lt iki 2018 m. balandžio 20 d.
Užpildyta paraiškos-sutarties forma atspausdinama, pasirašoma atsakingo asmens ir
pateikiama paštu, skenuota elektroniniu paštu arba įteikiama asmeniškai. Paraiškos – sutarties
pasirašymas neturi įtakos tos paraiškos–sutarties galiojimui.
Dalyvavimo sąlygose pateikiama apibendrinta informacija apie dalyvavimo parodoje tvarką ir
sąlygas. Pagrindines Dalyvio teises ir pareigas, be šių Dalyvavimo sąlygų, nustato kiekvieno
Dalyvio užpildyta, atsiųsta ir LITEXPO akceptuota paraiška-sutartis, Dalyvavimo parodose ir
mugėse reglamentas, taip pat Stendų projektavimo ir įrengimo taisyklės, kiti LITEXPO vidaus
norminiai teisės aktai. Toliau visi šie teisės aktai kartu vadinami Dalyvavimą
reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekvienas dalyvis privalo susipažinti su šiais teisės aktais.

2. Pagrindinės paslaugos ir kainos
NAUJŲ AUTOMOBILIŲ EKSPOZICIJA:
Parodos organizatorius išnuomoja išnuomoja lauko plotą + 5x5 m. palapinę vieno automobilio
eksponavimui lauko aikštelėje (plotas – 25 kv. m.) bei teikia šias paslaugas:










Kuria parodos turinį, formuoja pramoginę programą scenoje, koordinuoja renginio turinį;
Rūpinasi parodos reklamine ir komunikacijos kampanijomis;
Rūpinasi tikslinių lankytojų pritraukimu (naujienlaiškių, kvietimų siuntimas, išankstinių bilietų
pardavimas bilietai.lt);
Skiria dalyviui 4 dalyvio korteles darbui parodoje;
Skiria 30 kvietimų parodos lankymui;
Talpina informaciją apie dalyvį parodos AUTO BAZAR interneto svetainėje (iki 300 simbolių
lietuvių ir anglų kalbomis, įmones aprasymą ir įmones produktą/paslaugas iliustruojancias 1-2
nuotraukas (nuotraukų spaudai reikalavimai: formatas jpg; maksimalus dydis – 400x400
pikselių);
Talpina informaciją apie dalyvį parodos AUTO BAZAR Facebook renginyje;
Prižiūri bendrą infrastruktūrą (apsauga, eismo reguliavimas, teritorijos valymas po renginio).
Dalyvavimo kaina:
Užsakant 1-2 vietas

450 EUR / 1 palapinė + 21% PVM

Užsakant 3-4 vietas

430 EUR / 1 palapinė + 21% PVM

Užsakant 5 ir daugiau vietų

420 EUR / 1 palapinė + 21% PVM

Įrengtą lauko stendą įskaičiuotą į kainą sudaro:





5x5 m. palapinė;
1 stalas;
2 kėdės;
Elektros įvadas 220 V 2kW;

EKSPOZICIJA: AMATAI, DIZAINAS, ALTERNATYVUS TRANSPORTAS:
Parodos organizatorius išnuomoja išnuomoja lauko plotą bei palapinę lauko aikštelėje bei teikia
šias paslaugas:










Kuria parodos turinį, formuoja pramoginę programą scenoje, koordinuoja renginio turinį;
Rūpinasi parodos reklamine ir komunikacijos kampanijomis;
Rūpinasi tikslinių lankytojų pritraukimu (naujienlaiškių, kvietimų siuntimas, išankstinių bilietų
pardavimas bilietai.lt);
Skiria dalyviui 3 dalyvio korteles darbui parodoje;
Skiria 15 kvietimų parodos lankymui;
Talpina informaciją apie dalyvį parodos AUTO BAZAR interneto svetainėje (iki 300 simbolių
lietuvių ir anglų kalbomis, įmones aprasymą ir įmones produktą/paslaugas iliustruojancias 1-2
nuotraukas (nuotraukų spaudai reikalavimai: formatas jpg; maksimalus dydis – 400x400
pikselių);
Talpina informaciją apie dalyvį parodos AUTO BAZAR Facebook renginyje;
Prižiūri bendrą infrastruktūrą (apsauga, eismo reguliavimas, teritorijos valymas po renginio).
Dalyvavimo kaina:
Kai užsakoma 1-2 vietos

Kai užsakoma 3-4 vietos

Kai užsakoma 5 + vietos

3x3 m. vietą (9 kv. m.)

290 EUR / 1 palapinė + 21%
PVM

270 EUR / 1 palapinė + 21%
PVM

260 EUR / 1 palapinė + 21%
PVM

4x4 m. vietą (16 kv.m.)

370 EUR / 1 palapinė + 21%
PVM

350 EUR / 1 palapinė + 21%
PVM

340 EUR / 1 palapinė + 21%
PVM

Įrengtą lauko stendą įskaičiuotą į kainą sudaro:





Palapinė;
1 stalas;
2 kėdės;
Elektros įvadas 220 V 2kW;

3. Stendo dizainas ir įranga, papildomos paslaugos


Parodinio ploto vietą ir stendo formą nurodo parodos rengėjas.



Papildoma stendo įranga, baldai bei komunikacijos turi būti užsakytos pateikiant paraiškas
papildomai įrangai ir papildomoms komunikacijoms į parodos stendų vadybininkę Audronę
Ridikienę (tel.+370 698 21581, el. p.: a.ridikiene@litexpo.lt).




Papildomos įrangos ir papildomų paslaugų įkainius taip pat rasite www.litexpo.lt.
Likus 5 darbo dienoms iki parodos atidarymo, papildomos įrangos ir paslaugų įkainiai
padidinami 50%, likus parai – 100%.
Keičiant stendo projektą ar atliekant bet kokius pakeitimus projekte, likus mažiau nei 5
dienoms iki parodos atidarymo, taikomas 20% antkainis nuo stendo įrengimo kainos.



4. Apmokėjimo sąlygos

Dalyvis už įrengtą plotą ir papildomas paslaugas moka gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitas iš
LITEXPO per sąskaitose nurodytus laikotarpius. Jei dalyvis neapmoka sąskaitų nurodytu laiku,
jis į renginį neregistruojamas. PVM sąskaitos-faktūros dalyviui įteikiamos renginio metu.

5. Kitos paslaugos


Kvietimai lankytojams
Kiekvienas Dalyvis ir subeksponentas, gauna 30 vnt. elektroninių kvietimų, suteikiančių
galimybę jų svečiams apsilankyti parodoje. Suteikti kvietimai yra skirti tik jų gavėjams. Parduoti
kvietimą ar kitaip atlygintinai platinti tretiems asmenims draudžiama. Parodos lankymui galioja
tik rengėjo atsiųsti kvietimai.

6. Parodos darbo tvarka


Dalyvių registracija vyks Informacijos ir paslaugų centre 5 salės fojė. Registracijos metu dalyviui
suteikiama informacija apie renginio darbo tvarką, teikiamas paslaugas, išduodamos dalyvio
kortelės, PVM sąskaitos-faktūros.



Atvykęs dieną prieš parodą, parodos Dalyvis privalo užsiregistruoti Informacijos centre.
Registruojami ir toliau aptarnaujami tik visas sąskaitas už LITEXPO suteiktas paslaugas
sumokėję parodos Dalyviai.



Dalyviui suteikiama informacija apie parodos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, išduodami
dalyvio pažymėjimai, kuriuos, pateikę apsaugai, parodos montavimo, išmontavimo ir veikimo
metu Dalyviai įleidžiami į teritoriją, bei leidimai automobiliams parkuoti.
Parodos darbo laikas
Parodos vieta
Parodos darbo laikas

LITEXPO lauko aikštelė
Gegužės 18 d. nuo 10 val. iki 20 val.

Kontaktai:

Projekto kuratorė Gabrielė Tarandaitė
Mob. +370 640 67514
El. paštas: g.tarandaite@litexpo.lt;
autobazar@litexpo.lt

Lietuvos parodų ir kongresų centras
LITEXPO
Laisvės pr.5, LT-04215 Vilnius, Lietuva
www.litexpo.lt

