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РЕКЛАМНИ УСЛУГИ
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   Наем за период от 10 дни
    Цена: 133 евро

   Наем за период от 1 месец 
 Цена: 312 евро

   Печат на винил (по желание) 
 Цена: 82 евро

Цените включват 
монтаж и демонтаж на 
съоръженията

ФОРМАТ:
Размер на винила с подгъв: 
519,5/189,8 см. 
Подгъв - 30 мм от всяка страна, които 
са включени в горепосочения размер

СРОКОВЕ:
    Рекламните винили се приемат не 

по-късно от 7 работни дни преди 
началната дата на рекламния период

    Рекламни материали за печат се 
приемат 10 работни дни преди 
началната дата на рекламния период

12 бр. рекламни билборд позиции,  
разположени на фасадата  
на Интер Експо Център
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   Наем за период от 10 дни 
Цена: 133 евро

    Наем за период от 1 месец 
Цена: 312 евро

    Печат на винил (по желание) 
Цена: 82 евро

Цените включват монтаж и демонтаж на съоръженията

ФОРМАТ:
Размер на винила с подгъв: 
519,5/189,8 см 
Подгъв - 30 мм от всяка 
страна, които са включени в 
горепосочения размер

СРОКОВЕ:
    Рекламните винили се приемат 

не по-късно от 7 работни 
дни преди началната дата на 
рекламния период

    Рекламни материали за печат се 
приемат 10 работни дни преди 
началната дата на рекламния 
период

3 бр. рекламни билборд позиции, 
разположени на фасадата на зала 1  
и зала 5 на Интер Експо Център
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Схема на рекламни позиции  
във фоайе – зали 1, 2, 3 и 4
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ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕДИМСТВА:
Лед осветление
Печат върху плат

ФОРМАТ:
Видим размер: 200/100 см 
Файл за печат: 203x103 см,  
1:1, TIF, CMYK
Резолюция: 150 dpi

   Наем на една светеща кутия  
за целия период на 
изложението с печат 
Цена: 171 евро

Цената включва монтаж.  

     Наем на една светеща кутия  
за целия период на 
изложението без печат 
Цена: 121 Евро

Цената включва монтаж. 

Светещи кутии  
зад Централна информация

Може да видите разпределението на позициите на светещите кутии, 

обозначени с  L  ,  в схемата на стр. 4

СРОКОВЕ 
Файлове за печат се приемат 15 работни 
дни преди началото на рекламния 
период.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕДИМСТВА:
Лед осветление
Печат върху плат

ФОРМАТ:
Видим размер: 200/100 см 
Файл за печат: 203x103 см,  
1:1, TIF, CMYK
Резолюция: 150 dpi

   Наем на една светеща кутия  
за целия период на 
изложението с печат 
Цена: 171 евро

Цената включва монтаж.  

     Наем на една светеща кутия  
за целия период на 
изложението без печат 
Цена: 121 Евро

Цената включва монтаж. 

Светещи кутии над гардероби  
към зали 1 и 4  и на входа на зала 1

Може да видите разпределението на позициите на светещите кутии, 

обозначени с  L  ,  в схемата на стр. 4

СРОКОВЕ 
Файлове за печат се приемат 15 работни 
дни преди началото на рекламния 
период.
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ФОРМАТ:
Видим размер: 100/200 см 
Файл за печат: 103x203 см,  
1:1, TIF, CMYK
Резолюция: 150 dpi

  Наем на една светеща кутия  
за целия период на 
изложението с печат  
Цена: 171 евро

Цената включва монтаж.  

   Наем на една светеща кутия  
за целия период на 
изложението без печат 
Цена: 121 Евро

Цената включва монтаж. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕДИМСТВА:
Лед осветление
Печат върху плат

Светещи кутии към зала 2 и 4

Може да видите 

разпределението на позициите 

на светещите кутии, обозначени 

с  L  ,  в схемата на стр. 4

СРОКОВЕ 
Файлове за печат се приемат  
15 работни дни преди началото на 
рекламния период.
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  Наем на 1 колона за целия период на 
изложението с печат върху ламиниран 
винил 
Цена: 391 Евро

Цената включва монтаж и демонтаж
  Наем на 1 колона за целия период на 
изложението с печат върху промазан 
винил
 Цена: 411 Евро

Цената включва монтаж и демонтаж
  Наем на 1 колона за целия период на 
изложението без печат
Цена: 231 Евро

Цената не включва монтаж и демонтаж

ФОРМАТ:
Размери на файлове за печат: 
Ширина на цяло платно – 240 см, 
разделено на 4 х 59 см.  
Визия. Оставят се 4 см раздувка за велкро.  
Използваем размер – 236 см.
Височина – 388 см.

СРОКОВЕ 
Файлове за печат се приемат 15 работни 
дни преди началото на рекламния период.

Брандинг на рекламни колони 
във фоайе – зали 1, 2, 3 и 4

Може да видите разпределението 

на позициите на светещите кутии, 

обозначени с  K  , в схемата на стр. 4
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СРОКОВЕ
    Брой излъчвания на рекламни 

клипове и лога на ден -  
минимум 72 излъчвания на 
час в цялата система от 12 бр. 
монитори / 6 излъчвания на час 
на един монитор

    Рекламните клипове се 
приемат не по-късно от 7 
работни дни преди началната 
дата на рекламния период

ФОРМАТИ:
  ЗА РЕКЛАМЕН КЛИП

Резолюция: 720x576;
Aspect ratio: 16:9;
Формат: MPEG, MPEG2

 Рекламен клип с продължителност до 30 сек.  Цена: 126 евро 
 
 Излъчване на лого до 5 сек.  Цена: 50 евро

Цените са пакетни и важат за периода на изложението

12 бр. рекламно-информационни  
монитори, разположени във фоайе 
– зали 1, 2, 3 и 4 и  
ресторантския комплекс

  ЛОГА И СНИМКИ НА ЦЯЛ ЕКРАН 
Резолюция: 1360 x 768;
Формат: PNG или JPEG
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     Наем за целия период на 
изложението с печат 
Цена: 317 евро 
 

Цените включват монтаж и демонтаж на съоръженията

ФОРМАТ:
Файл за печат:  315x185,5 cм 
Видим размер: 312х182,5 см
Формат: TIFF-CMYK
Резолюция: минимум 100-
150 dpi, мащаб 1:1

СРОКОВЕ:
     Рекламните материали се приемат не по-късно от 7 работни дни преди 

началната дата на рекламния период

Стенен борд / Централно фоайе

Характеристики
Печат върху плат 
Външно осветление

   Наем за целия период на 
изложението без печат 
Цена: 246 Евро
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Схема на рекламни позиции  
във фоайе – зали 5 и 6
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  Наем на 1 колона за целия период на 
изложението без печат 
Цена: 150 Евро

Цената не включва монтаж и 
демонтаж

ФОРМАТ:
Размери на файлове за печат: 
Ширина на цяло платно – 170 см.  
Оставят се 4 см. раздувка за велкро. 
Използваем размер – 166 см.
Височина – 394 см./ около 380 см, 
реален

СРОКОВЕ
Файлове за печат се приемат 15 
работни дни преди началото на 
рекламния период.

   Наем на 1 колона за целия период 
на изложението с печат върху 
ламиниран винил 
Цена: 285 Евро

  Наем на 1 колона за целия период 
на изложението с печат върху 
промазан винил 
Цена: 300 Евро

Цените с печат включват монтаж и  
демонтаж

Може да видите разпределението 

на позициите на светещите кутии, 

обозначени с  K  ,  в схемата на стр. 10

Брандинг на рекламна колона  
във фоайе – зали 5 и 6
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    Възможност  за разпространение  с продажба на входен билет 
Цена: 231 евро

    Възможност  за  разпространение  от представител  на вашата 
компания 
Цена: 141 евро

    Възможност за разпространение на рекламните материали в 
централно фоайе чрез зареждане на рекламни щендери. За постоянно 
наличие на съответните материали следи отговорник от екипът на 
Интер Експо Цeнтър. 
Цена: 150 евро

Цените са за целия период на изложението.

СРОКОВЕ:
Рекламни материали се приемат 3 работни дни преди началото на рекламния 
период.

Разпространение 
на рекламни материали
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ФОРМАТ:
240x140 px, jpg or gif формат

        Възможност за онлайн 
присъствие в сайт на избрано  
от вас изложение за период  
от 1 месец 
Цена: 100 евро

   Възможност за онлайн 
присъствие в сайт на избрано от 
вас изложение за период  
от 2 месеца  
 Цена: 200 евро

ФОРМАТ:
240x400 px, jpg or gif формат

    Възможност за онлайн 
присъствие в сайт на избрано от 
вас изложение за период  
от 1 месец  
Цена: 300 евро

    Възможност за онлайн 
присъствие в сайт на избрано от 
вас изложение за период  
от 2 месеца  
Цена: 400 евро

   Възможност за целогодишно онлайн присъствие 
Цена при запитване

Рекламни банери
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М Е С О М А Н И Я
С В Е Т Ъ Т  Н А  М Л Я К О Т О
Б У Л П Е К
С А Л О Н  Н А  В И Н О Т О
И Н Т Е Р Ф У Д  &  Д Р И Н К
С И Х Р Е
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Общи условия

1. При интерес за участие моля направете предварително запитване дали е свободна 
съответната позиция и може ли да се закупи.

2. С подписването на настоящия Договор се заплаща цялата сума след издаване на 
проформа-фактура. 

3. Фирми, които не са изложители, могат да заявят рекламни позиции, при условие 
че рекламираният продукт/ бранд не съвпада с тематиката на изложението. 

4. Отказ от участие се приема до 30 (тридесет) дни преди началото на рекламния 
период. След този срок се дължи неустой ка в размер на 20 % (двадесет процента) от 
стойността на услугата.

5. В случай, че печата се извършва от страна на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, клиентът е 
длъжен в срок от 10 работни дни преди началната дата на рекламния период да 
предостави във векторен формат (CDR или EPS) своята визия в точните размери. 
Всички текстове трябва да са конвертирани в криви. 

6. ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР не носи отговорност за рекламни материали, непотърсени 
по-късно от 5 работни дни след изтичане на рекламния период.

7.  С подписване на този договор рекламодателят декларира, че:

7.1.  Има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да 
рекламира продукта,  чиято реклама възлага.

7.2.  Носи отговорност за достоверността на информацията, съдържаща се в 
рекламните материали,  които предоставя.

7.3.  Рекламните материали, които предоставя, не нарушават изискванията на 
приложимото законодателство за закрила на интелектуалната собственост.

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР не носи отговорност в случай, че някой от представените от 
рекламодателите експонати, рекламни материали и/или информация нарушават 
изискванията на приложимото законодателство за закрила на интелектуалната 
собственост.

Пакетните предложения се 
менажират единствено 
от Интер Експо Център.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС: За заявяване на рекламни позиции, 
детайли и специални предложения 
моля обърнете се към:

АНТОНИЯ ПЕШЕВА, 
Рекламен специалист
apesheva@iec.bg
T: +359 2 9655 209
M: + 359 89 6677478


