
 

 

ЗАЯВКА–ДОГОВОР 

ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ „КЪМПИНГ И КАРАВАНИНГ ЕКСПО“ 

14-16 май 2021 г. 

 
„Къмпинг и караванинг експо“ 2021 е търговско изложение в България, насочено към къмпинг, 
караванинг и дейности и живот на открито. То се организира от Къмпинг БГ ООД  (Организатор). 
 
Изложението ще се проведе в периода от 14 до 16 май 2021 г. на паркинга на хипермаркет Метро 
София 1, бул. Цариградско шосе 7-11 км. Отворено е за посетители всеки ден от 10:00 до 18:00 ч. 
 
 
Цени за участие: 
 

Размер на наета площ Лева / кв.м. 

9 - 18 кв.м. 32 

19 - 36 кв.м. 30 

37 - 50 кв.м. 28 

51 - 99 кв.м. 26 

100+ кв.м. 24 

Други такси Лева 

Такса участие 50 

Такса съизложител 150 

 
Цените са в лева без ДДС 
 
 
 

1. ДАННИ НА ИЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Фирма: 

ЕИК: ДДС №: 

Адрес:  

МОЛ:  Тел: 

Лице за контакт: Имейл: 

Уеб сайт: 

 
 



 

2. Моля, отбележете категориите, в които ще попадат представяните от Вас продукти/услуги по време на 

изложението 

☐ Кемпери, каравани, къмпинг ремаркета 

☐ Автомобили 

☐ Резервни части и аксесоари за кемпери, каравани и др. 

☐ Палатки, тенти, шатри, форселти 

☐ Електричество, соларни панели, соларни решения, електроуреди за къмпинг, кемпери и каравани 

☐ Друго къмпинг оборудване 

☐ Екипировка за аутдор и свободно време 

☐ Отдаване под наем на ваканционни превозни средства (кемпери и каравани) 

☐ Услуги за къмпинг, караванинг, аутдор 

☐ Пътеводители, карти, литература 

☐ Байк и вело спортове и екипировка 

☐ Водни спортове 

☐ Друго:  ………………………………………………….. 

 
3. Представлявани марки: 

………………………………………………………………………….. 

 
4. Ще имате ли съизложител? 

☐ Не  ☐ Да 

* Съизложителят трябва да попълни допълнителна заявка със своите данни. Таксува се допълнително. 

 
5.  Моля, посочете желаната от Вас площ на щанда в кв.м. и линейните метри на страните 

(минималната изложбена площ е 9 кв.м. / 3х3 м) 

☐ ………… кв.м.  ☐ ………… х ........... м. 

 
6.  Имате ли неотложна необходимост от електричество за щанда? 

(услугата се предлага при техническа възможност) 

☐  Да   ☐  Не 

 



 

7. Имате ли нужда от наем на шатра? 

(Услугата се предлага чрез партньор. Възможни размери: 3х3, 3х6 м) 

☐  Да   ☐  Не 

 
8. Желаете ли да промотирате допълнително участието си в изложението? 

☐  Банер на уеб сайта на организатора на изложението – www.camping.bg 

☐  Винилен банер в зоната на изложението (ограда, алея или друго място) 

☐  Брошури на инфо деска на изложението 

☐  Друго: ............................................................... 

 
9. Какви маркетинг активности, промоции и отстъпки ще предлагате по време на изложението? 

☐  Размер на отстъпките: …………………………………………………………………………………………………………………… 

☐  Промоции: .......................................................................................................................................... 

☐  Маркетинг активности: ...................................................................................................................... 
 
 
10. Бихте ли предоставили награда за томбола с посетителите на изложението? 

☐  Да   ☐  Не 

 
Срок и начин на плащане: 
 
До 20.04.2021 г. се заплаща 20% от наемната цена на заявената изложбена площ и таксата за участие в 
изложението. Останалата сума се заплаща до 07.05.2021 г. 
В случай, че изложението бъде отменено поради форсмажорни обстоятелства (случайно събитие или 
непреодолима сила) Организаторът възстановява на Изложителя 100% от платената сума за наем на 
изложбена площ. Таксата участие е невъзстановима. 
 

При потвърждаване на заявената площ от страна на Организатора, следва да получите проформа-
фактура, по която да направите плащане към: Къмпинг БГ ООД, ЕИК: 203405301, сметка в лева IBAN: 
BG19RZBB91551006067240; Банков код: RZBBBGSF; Райфайзенбанк България ЕАД. 

С подписването на настоящата Заявка-договор декларирам, че: 

 Сме запознати с Общите условия за участие и ги приемаме и потвърждаваме нашето участие в 
изложението КЪМПИНГ И КАРАВАНИНГ ЕКСПО. 

 Ще спазваме всички нормативни изисквания за безопасност и извършване на търговска дейност. 

 

Дата ................. 

 
ОРГАНИЗАТОР: _______________    ИЗЛОЖИТЕЛ: ______________ 

Подпис и печат      Подпис и печат 

http://expo.camping.bg/wp-content/uploads/2021/04/Obshti-uslovia-ККЕ2021.pdf

