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20 -22 ოქტომბერს საგამოფენო კომპანია "GEONET EXPO" ქალაქ
ბათუმში, სასტუმრო "შერატონში" "სამედიცინო ტურიზმისა და
აღჭურვილობის" მეორე საერთაშორისო გამოფენას
"EXPOMEDBATUMI 2017" ატარებს. გამოფენაში მონაწილეობის
მისაღებად ორგანიზაცია იწვევს როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოურ
კომპანიებს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე
სამედიცინო ტექნოლოები, სამედიცინო დაწესებულებები და
სასწავლებლები, სტომატოლოგიური კლინიკები, აფთიაქები, წამლის
მწარმოებელი კომპანიები, ჰიგიენური და კოსმეტიკური მოვლის
თანამედროვე საშუალებები, წამყვანი პლასტიკური ქირურგიის
კლინიკები და სამედიცინო ტურიზმში მოღვაწე კომპანიები.
საერთაშორისო გამოფენა "EXPOMED BATUMI 2017" ხელს შეუწყობს
რეგიონში სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესებას. მოწვეული
იქნება სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი სამედიცინო კლინიკების
წარმომადგენლები. გამოფენის მსვლელობისას ჩატარდება
პრეზენტაციები, თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების
წარდგენა, მომავალი თანამშრომლობის მიზნით გაფორმდება
ხელშეკრულებები და მოეწყობა ორმხრივი შეხვედრები.
გამოფენაში მონაწილეობას ღებულობენ კომპანიები შემდეგი
ქვეყნებიდან: საქართველო, რუსეთი, თურქეთი, უკრაინა,
აზერბაიჯანი, სომხეთი, ირანი, პოლონეთი, ბელორუსია.
"EXPOMED BATUMI 2017" თანაორგანიზატორები არიან:
აჭარის ა.რ. მთავრობა, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო, ქალაქ ბათუმის მერია,
აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, საქართველოს
საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია, მედია მხარდამჭერი აჭარის ტელევიზია და გაზეთი "აჭარა", "BUSINESS WEEK".
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შევსებული განცხადების ფორმა მოგვაწოდეთ: info@geonetexpo.ge

ინვოისი

სახელი: ___________________________
მისამართი: ________________________
ქალაქი: ___________________________ ქვეყანა: ___________________
ს / კ: ______________________________ ტელეფონი: ________________
ელ. - ფოსტა: ______________________ ვებ-გვერდი: ________________
საგამოფენო სტენდის შესაძლო ფორმები და პარამეტრები
მაკეტი

ერთეული

ერთეულის
ფასი

მხოლოდ ფართი (ცარიელი
ადგილი) შეიცავს ფართს
(ადგილს),
დალაგება-დასუფთავებას,
პავილიონის დაცვას,
დღგ-ს ჩათვლით

1 კვ.მ.

250 ₾

სტენდი სრული აღჭურვილობით
შეიცავს საგამოფენო ადგილს,
კედლებს, ხალიჩას, სახელის
წარწერას სტენდზე, 1 მაგიდას,
2 სკამს, განათებას,
დალაგება-დასუფთავებას
და პავილიონის დაცვას

1 კვ.მ.

300₾

ჯამი

მთლიანი თანხა დღგ-ს გარეშე
ანგარიშსწორება: მთლიანი თანხის (100%) გადახდა ინვოისის საფუძველზე ქვემოთ მოცემულ საბანკო ანგარიშზე
შ.პ.ს. "GEONETEXPO" ს/კ:445408871, მისამართი (ფაქტობრივი): ბათუმი, ქუთაისის ქ. #11
თურქეთის "იშ ბანკი"-ს ბათუმის ფილიალი, ანგარიშის ნომერი: GE30IS0000647303270006
აქვე ვადასტურებთ ჩვენს მონაწილეობას ბათუმის სამედიცინო ტურიზმისა და აღჭურვილობის
მეორე საერთაშორისო გამოფენა EXPO MED BATUMI -ში და ვეთანხმებით მოცემულ პირობებს

მონაწილე კომპანია:
ბეჭედი / რიცხვი / ხელმოწერა

EXP BATUMI
exhibitions

ორგანიზატორი:
ბეჭედი / რიცხვი / ხელმოწერა

ტელეფონი: + 995 597 468856
ტელეფონი: + 995 599 468856
ელ. - ფოსტა: info@geonetexpo.ge
ვებ - გვერდი: www.expobatumi.ge
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სიმაღლე 2.22 მ.
აბრა, სიმაღლე 21 სმ.
პანელი, სიგანე 94 სმ.
აღჭურვილობა: კედლები, ხალიჩა, ელექტროენერგია, მაგიდა,
სკამები, კომპანიის
სახელის წარწერა, ინტერნეტი, დასუფთავება.
მაგიდა და სკამები:
6-9 კვ.მ 1 მაგიდა 2 სკამით
12 კვ.მ 1 მაგიდა 3 სკამით
15-18 კვ.მ 1 მაგიდა 4 სკამით
21-27 კვ.მ 2 მაგიდა 6 სკამით
30-38 კვ.მ 2 მაგიდა 8 სკამით

გთხოვთ არ დააზიანოთ სტენდი!
წინააღმდეგ შემთხვევაში დაჯარიმდებით!
აკრძალულია სტენდზე ბანერის განთავსებისთვის ორმაგი ან ნებისმიერი
სახის სკოჩის, ჭიკარტების ან მსგავსი სახის მასალს გამოყენება. ნება
დართული მხოლოდ ლუვერსების გამოყენებაა. გთხოვთ არ დააზიანოთ
სტენდი! წინააღმდეგ შემთხვევაში დაჯარიმდებით!
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