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АПЛИКАЦИОННА ФОРМА-ДОГОВОР ЗА ТВ РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛЯ:
Заявител (име на компанията):

ЕИК (Булстат):

Адрес на регистрация:  № по ЗДДС:

Лице за контакт:

Тел: Факс: E-mail:

Излъчване на рекламен клип на монитори в централното фоайе и ресторантите 
в Интер Експо център за периода на BEGE Expo

ОПИСАНИЕ ЦЕНА (БЕЗ ДДС)

• До 30-секунден рекламен клип, излъчван на 12 монитора 
6 излъчвания на час на точка / минимум 72 излъчвания на час в цялата система  750 € 

• 5 секунди излъчване на лого
6 излъчвания на час на точка / минимум 72 излъчвания на час в цялата система  400 €
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Изисквания и доп.условия: 
Готовите рекламни клипове се приемат не по-късно от 7 работни дни преди началната дата на рекламния период със 
следните параметри:
- за клип – resolution: 720x576; Aspect ratio: 16:9; Formats: MPEG; MPEG2
- лога и снимки на цял екран - Resolution: 1360 x 768; Format: PNG или JPEG 

Визии - лога и рекламни материали следва да се изпратят на: info@balkangamingexpo.com, не по-късно от  
01.09.2018

За фирми неучастващи на изложението: 50% оскъпяване от тарифата. Преференциално позициониране в зависимост 
от заетостта и възможностите.

Начин на плащане:  При получаване на попълнена Заявка, Беге Експо ЕООД издава проформа фактура за 100% авансово 
плащане. Оригинална фактура ще бъде издадена след постъпване на сумата по сметката на организаторите. Заявките 
няма да се считат за валидни без 100% авансово плащане на заявената реклама. Попълнена и подпечатана заявка 
получена от Беге Експо не може да бъде отменена. В случай на отказ заявителят е отговорен за пълното изплащане на 
рекламата, която е заявил. 

Броят на рекламните възможности е ограничен на база първа-постъпила заявка. 
Приетата Заявка има сила на договор между БЕГЕ (БЕГЕ Експо ЕООД) и заявителя. С подписване на настоящата Заявка 
заявителят потвърждава, че приема условията за плащане, посочени в Заявката, и се задължава да заплати пълния 
размер на уговорената цена в посочените по-горе срокове.
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