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   6. Међународна привредна изложба 
"EXPO-RUSSIA SERBIA 2022" 

6. Београдски  пословни форум 
Србиjа, Београд, Metropol Palace 

16. -18. март 2022. године

EXPO-RUSSIA SERBIA Учешће у изложби

Подаци о учеснику. Закуп изложбеног простора.
Облик изложбеног простора. Цена закупа. Услови и рокови.

150 € 

250 €

 Чланарина за учеснике:

Без закупа изложбеног простора:
У цену jе укључено: 2 странице А 5 формата у званичном саjамском каталогу (на руском и српском 
jезику), 1 диплома учесника изложбе, 2 беџа, учешће на свечаном банкету за 2 особе, учешће у 
пословном програму са извештајем, постављање на онлајн изложбену платформу exporf.ru.
Oнлајн учешће:
У цену jе укључено: постављање на онлајн изложбену платформу exporf.ru, 2 странице А 5 формата 
у званичном саjамском каталогу (на руском и српском jезику), постављање рекламног материјала 
на пулту организатора, учешће у пословном програму са извештајем (онлајн), 1 диплома учесника 
изложбе. 

300 € 

Са закупом изложбеног простора:

У цену jе укључено: 2 странице А 5 формата у званичном саjамском каталогу (на руском и српском jезику), 2 
излагачке легитимациjе (акредитациjе), 1 диплома учесника изложбе, 2 беџа, учешће на свечаном банкету за 2 
особе, учешће у пословном програму са извештајем, постављање на онлајн изложбену платформу exporf.ru

Сваки додатни бедж – 3 €  Броj
Додатна диплома (за суизлагаче) – 10 €  Броj   

Улазница на свечани банкет поводом отварања изложбе  – 45 €  Броj

Излагач  _______________________________________________________________________________________________
Натпис на фризу штанда_________________________________________________________________________________ 

У цену jе укључено 20 знакова Н=0,1 м стандардне (тамно плаве)  боjе.
Симболи и натписи других боjа се плаћаjу додатно. Боjа:___________________

Броj уписаних назива: _____________________
Уколико jе потребно да буде постављен штанд угаоне или острвске конструкциjе, молимо Вас да обратите пажњу на 

броj фризова и слова, коjи ће се повећати, jер натпис мора да се постави на свакоj страни штанда
Контакт особа ________________________________________ Позициjа ____________________

Телефон_____________________           E-mail _______________________________

Привредна грана фирме__________________________________________________________________________________

Молимо Вас, да приложите податке Ваше фирме за регистрациjу уговора.
Подносимо приjаву за учествовање у своjству излагача и закупљуjемо изложбени простор и пратеће 
услуге у складу са ценами наведеним у наставку:

Изложбени простор
Договара се индивидуално (цена по упиту)ИНДИВИДУАЛНА ИЗГРАДЊА 

МОНТАЖА ТИПСКОГ ШТАНДА    
БРОJ КВАДРАТНИХ МЕТАРА ______

КОЕФИЦИJЕНТИ:
Угаони изложбени простор (две отворене стране)  – 10 одсто 
Чеони изложбени простор (три отворене стране) – 20 одсто 
Острвски изложбени простор (четири отворене стране) – 30 одсто

Конференциjски пакет за време изложбе у траjању од 3 дана за 1 особу (ручак и 
кафе пауза су обезбеђени jеданпут дневно - за датуме 16., 17. и 18. март) - 90 €  
Преводилачке услуге – 150 €.

Броj особа

Броj дана

Директор фирме:    _____________________/__________________/

Датум:
«_____»________________год.

потпис презиме

Анекс бр.1

Поручилац jе упознат са условима учешћа на изложби од стране организатора и овим потврђуjе намеру за учешће на 
манифестациjи. 
ПДВ ниjе укључен
Плаћање по курсу Народне Банке Републике Србије
на дан плаћања

 80 €/м2децембар-фебруара

март 100 €/м2
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