Celje, 17. februar 2020

53. MOS 2020: POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE KMETIJSKO GOZDARSKE
ZBORNICE SLOVENIJE
Spoštovani,
največji sejem regije 53. MOS bo letos razstavljavce in obiskovalce na celjskem sejmišču gostil od 16. do 20.
septembra. Na sejmu bomo zaradi povečanega zanimanja obiskovalcev in odličnega odziva tako razstavljavcev kot
tudi obiskovalcev okrepili področje turizma tako z destinacijami kot kulinariko.
Na podlagi tega smo za člane Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pripravili posebno ponudbo za predstavitev
na 53. MOS-u.
REDNA PONUDBA
Naziv storitve
Prijavnina
Vpis v katalog
Neopremljen razstavni prostor
Stojnica
Ekološko nadomestilo

Količina
1 kos
1 kos
6 m2
1 kos
1 kos (2€/m2)

Cena enote
210,00 €
130,00 €
456,00 €
40,00 €
12,00 €

SKUPAJ NETO
DDV 22 %

848,00 €
186,56 €

SKUPAJ ZA PLAČILO

1.034,56 €

POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE KGZS
Cena najema lesene stojnice je samo 390,00 EUR + DDV za vseh 5 dni sejma*
Cena zajema: prijavnino, vpis v katalog, 6 m2 neopremljenega razstavnega prostora, leseno
stojnico.
*ponudba velja do zapolnitve razpoložljivih mest.

POMEMBNO: Če razstavljavec potrebuje el. priključek, ga je treba dodatno naročiti. Za zmanjšanje stroškov
posameznega razstavljavca bo organizator razdelil stroške enega priključka na 3 ali 4 razstavljavce, ki bodo imeli
stojnice postavljene skupaj.
V nadaljevanju cene nekaterih dodatnih storitev.
Ponudba ostalih storitev:
Električni priključek 230V, 2200W, 10A: 119,00 € + ddv
Električni priključek + nočni tok 230V, 2200W, 10A: 214,20 € + ddv
Električni priključek 230V, 3500W, 16A: 130,00 € + ddv
Električni priključek + nočni tok 230V, 3500W, 16A: 234,40 € + ddv
Vodovodni priključek in odtok: 185,00 € + ddv
DVORANA C
Razstavni prostor z leseno stojnico bo v prenovljeni sejemski dvorani C, kjer se predstavlja program kulinarike in
turističnih destinacij.

S posebej prilagojeno ceno želimo zagotoviti članom KGZS, da sejemski nastop ne bo predstavljal prevelikega
finančnega zalogaja.
Za več informacij sem vam vselej na voljo.

