logitrans 2019 katılım tipleri
Stand tipi ve stand m2’nizi seçin!

Boş Alan Katılım

1)

Ücret:
Sözleşme ücreti:

EUR 129 /m
EUR 200

2

Not: ‘Boş alan’ katılımcıları, bir stand konstrüksiyon firması ile çalışarak özel stand tasarımı
yaptırmak ve onaylatmak zorundadır. Elektrik siparişi ekstra olacaktır.
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Standart standlı katılım (en az 9 m )

2)

Ücret:
Sözleşme ücreti:

EUR 205 /m
EUR 200

2

İçerik:










3 metre yüksekliğinde yapı
Zemin kaplama (halı)
Alüminyum profiller
Beyaz ahşap ayırma panelleri ve bölmeli veya bölmesiz üst bağlantı profilleri
Firma logosunu gösteren ön panel
2kw elektrik bağlantısı
Her 3m2’ye 75 Watt aydınlatma
Kilitli oda (1m x 1m)
Katılımcı yaka kartı (adedi metrekareye göre hesaplanır)
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Paket Standlı Katılım (en az 12 m )

3)

Aşağıda yer alan dört farklı tasarımdan birini seçebilirsiniz.
(standart, air cargo, rail cargo, ülke tasarımı)
Ücret:
Sözleşme ücreti:

EUR 230/m
EUR 200

2

2

12 -18 m paket içeriği













3 metre yüksekliğinde yapı
Zemin kaplama (halı)
Alüminyum profiller
Beyaz ahşap ayırma panelleri ve bölmeli veya bölmesiz üst bağlantı profilleri
Firma logosunu gösteren ön panel
Her 3m2’ye 75 Watt aydınlatma
2kw elektrik bağlantısı
Kilitli oda (1m x 1m)
1 masa, 4 sandalye, 1 broşürlük, 1 bar sandalyesi, 1 banko, 1 çöp kutusu
Günlük temizlik hizmeti
Premium katalog paketi
5 adet katılımcı yaka kartı
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20 -27 m paket içeriği:













3 metre yüksekliğinde yapı
Zemin kaplama (halı)
Alüminyum profiller
Beyaz ahşap ayırma panelleri ve bölmeli veya bölmesiz üst bağlantı profilleri
Firma logosunu gösteren ön panel
Her 3m2’ye 75 Watt aydınlatma
2kw elektrik bağlantısı
Kilitli oda (1m x 1m)
2 masa, 8 sandalye, 2 broşürlük, 1 bar sandalyesi, 1 banko, 1 çöp kutusu
Günlük temizlik hizmeti
Premium katalog paketi
10 adet katılımcı yaka kartı
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28 ve üzeri m paket içeriği:













3 metre yüksekliğinde yapı
Zemin kaplama (halı)
Alüminyum profiller
Beyaz ahşap ayırma panelleri ve bölmeli veya bölmesiz üst bağlantı profilleri
Firma logosunu gösteren ön panel
Her 3m2’ye 75 Watt aydınlatma
2kw elektrik bağlantısı
Kilitli oda (1m x 1m)
3 masa, 12 sandalye, 3 broşürlük, 2 bar sandalyesi, 1 banko, 1 çöp kutusu
Günlük temizlik hizmeti
Premium katalog paketi
15 adet katılımcı yaka kartı

*Panel üzeri grafik uygulama (görsel tasarım hariçtir)
1 panel için;
Ücret:

EUR 105/adet

*Sipariş vermek için seren@ekofuar.com.tr adresi ile iletişime geçerek sipariş formunuzu talep ediniz.

Paket Standlı Katılım için stand tasarımınızı seçin

Standart tasarım

air cargo tasarımı

rail cargo tasarımı

Ülke tasarımı (Ör: Fransa)

