2019 m. gegužės 10-11 dienomis
Specializuota transporto priemonių, detalių,
įrangos paroda ir didžiausias Lietuvoje
testodromas
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Laisvės pr. 5, Vilnius

Parodos organizatoriai: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, VšĮ “Automobiliai ir laikas”
DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS / INFORMACIJA APIE PASLAUGAS
1. Paraiškų pateikimas ir registracija








Dalyviai registruojasi elektroniniu paštu autobazar@litexpo.lt iki 2019 m. balandžio
22 d.
Tiesioginis prisijungimo prie sistemos adresas http://epus.litexpo.lt.
Internete 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.
Paraiška-sutartis teisiškai įsigalioja nuo jos patvirtinimo EPUS sistemoje momento.
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, 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.
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.

2. Pagrindinės paslaugos ir kainos

NAUJŲ AUTOMOBILIŲ, MOTOCIKLŲ EKSPOZICIJA:
Parodos organizatorius lauko ekspozicijoje išnuomoja įrengtą palapinę, skirtą 2
automobilių/motociklų pristatymui (1 automobilis/motociklas skirtas demonstravimui +
1 analogiškas modelis testavimui) bei teikia šias paslaugas:









Palapinės įrengimą sudaro: 1 stalas, 2 kėdės, elektros įvadas 220 V 2kW;
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, įmonės aprašymą ir įmonės produktą/paslaugas
iliustruojančias 2 nuotraukas (formatas jpg; maksimalus dydis – 400x400 pikselių);
Talpina informaciją apie dalyvį parodos AUTO BAZAR Facebook paskyroje;
Renginių programos sudarymas ir koordinavimas;
Tikslinių lankytojų pritraukimas;
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Dalyvavimo kaina:
Užsakant plotą 2 automobiliams
(1 automobilis/motociklas demonstravimui + 1
analogiškas modelis testavimui)

500 EUR + 21% PVM

AUTOMOBILIŲ IR TRANSPORTO DETALIŲ, ĮRANGOS, AKSESUARŲ, AUTO CHEMIJOS
EKSPOZICIJA:
Parodos rengėjas išnuomoja tuščią parodinį plotą (minimalus plotas – 6 kv. m) visam parodos
laikui bei teikia šias paslaugas:








Parodos organizavimas, turinio kūrimas ir koordinavimas;
Renginių programos sudarymas ir koordinavimas;
Parodos reklaminė ir komunikacijos kampanija;
Tikslinių lankytojų pritraukimas;
Kvietimų oficialiems asmenims ir specialistams išsiuntimas;
Bendras patalpų apšvietimas, šildymas ir vėdinimas;
Bendra patalpų apsauga parodos nedarbo metu;

Dalyvavimo kainos:
Paraiškos registracijos/subeksponento mokestis

120 EUR + 21% PVM

Tuščio parodinio ploto nuoma

45 EUR + 21% PVM / 1 kv.m.

Tuščio parodinio ploto nuoma lauko aikštelėje

20 EUR + 21% PVM 1 kv.m.

Standartinio stendo įrengimas

19 EUR + 21% PVM 1 kv.m.

Registracijos mokestį sudaro:
 Įrašas elektroniniame parodos dalyvių kataloge.


Dalyvio kortelės (skaičius priklauso nuo užsakyto ploto dydžio - 1 kortelė 3 kv. m., bet ne
daugiau 15 kortelių stendui).



Elektroniniai kvietimai parodos lankymui (po 30 vnt. Dalyviui ir subeksponentui)

Standartinį minimalų 6 kv.m stendą sudaro:
 Stendo sienos iš OCTANORM parodinių konstrukcijų (1 m x 2.5m);


Pilkos spalvos kiliminė danga;



100W šviestuvai (po vieną kas 3 m);
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1 stalas ir 2 kėdės;



3 jungčių standartinis kištukinis lizdas (220V/ 2kW);



Šiukšlių dėžė;



Įmonės pavadinimas standartiniu šriftu stendo viršuje;



Vienkartinis stendo valymas. Užsakius standartinį stendą , stendas išvalomas tik
vieną kartą prieš parodą. Stendo valymo kaina parodos metu yra: 1 m2 / 1 Eur +
PVM. Todėl įmones, pageidaujančias, kad jų stendas būtų valomas, prašome papildomai
užsisakyti šią paslaugą. Norėdami užsakyti papildomos įrangos ar paslaugų kreiptis:
į vadybininką Rimvydą Jankauską (el. p. r.jankauskas@litexpo.lt, tel. nr.+370
63009428).

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 vadybininką Rimvydą
Jankauską (tel.: +370 630 09428, el. p.: r.jankauskas@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.

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.
Kitos paslaugos


Kvietimai lankytojams
Kiekvienas Dalyvis gauna 30 elektroninių kvietimų, suteikiančių galimybę jų klientams
ir 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.

Krovos darbų, logistikos ir muitinės paslaugos
Eksponatų krovos, logistikos darbus atlieka bei muitinės paslaugas teikia UAB „PAN-LIT
Service“. Paslaugos suteikiamos pagal išankstinį užsakymą ir apmokamos dalyvio.
Kontaktai: tel. 8 5 244 56 77, el.p. info@pls.lt. www.pls.lt.
Parodos darbo tvarka


Dalyvių registracija vyks Informacijos ir paslaugų centre 3 salės fojė. Registracijos
metu dalyviui suteikiama: informacija apie renginio darbo tvarką, išduodamos
dalyvio kortelės, kurios suteikia teisę patekti į parodos teritoriją renginio metu, PVM
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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.

Parodos darbo laikas
Parodos vieta

LITEXPO lauko aikštelė, 3 parodų salė

Stendų montavimo laikas

Gegužės 8-9 d. 8.00-18.00 val.

Eksponatų atvežimo laikas

Parodos darbo laikas
Dalyvių registracija
Eksponatų išvežimo laikas

Gegužės 9 d. 8.00 – 20.00 val.
Gegužės 10 d. 8.00 – 9.30 val.
Gegužės 10 d. 10.00-18.00 val.
Gegužės 11 d. 10.00-17.00 val.
Gegužės 9 d. 10.00-19.00 val.
Gegužės 11 d. 17.00-20.00 val.
Gegužės 13 d. 8.00-12.00 val.

Kontaktai:
Projekto vadovė
Rūta Grėskaitė

Pardavimų vadybininkas
Rimvydas Jankauskas

Mob.: +370 616 37471

Mob. +370 630 09428

El.p.: r.greskaite@litexpo.lt

El.p.: r.jankauskas@litexpo.lt

Projekto vadovo asistentė
Otilija Jonaitienė
Mob. tel. +370 640 67514
El. p : o.jonaitiene@litexpo.lt

4

