5-8 mai 2022, Jucu, Jud. Cluj

Tarife de
participare

Promovare personalizată
a participării tale la eveniment!

ÎNSCRIE-TE până la 21.03.2022 şi beneficiezi de
pachet de promovare personalizată a brand-ului
tău şi a utilajelor prezente la eveniment.

Tarif înregistrare

Tarif media entry

200 EUR/companie*

100 EUR/companie*

Tarifele sunt exprimate în EUR şi nu conţin TVA.

*Tariful de înregistrare şi media entry sunt obligatorii, indiferent de suprafaţa standului.

Tariful media entry include:
• profil companie (logo, nume companie, adresă, site web, link-uri către profiluri de social media, descriere în română şi
engleză maxim 1000 caractere, 3 cuvinte cheie) pe site eveniment.
• anunţarea prezenţei companiei tale (lista expozanţi, plan expoziţie) la eveniment pe platformele de comunicare ale
evenimentului şi ale organizatorului.

Chirie spaţiu de expunere în aer liber, pe iarbă
Suprafaţă

Tarif închiriere spaţiu

9 - 49 mp

24 EUR/mp

50 - 99 mp

22 EUR/mp

peste 100 mp

20 EUR/mp

Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

Construcţie pentru spaţiul în aer liber
Cort standard tip pagodă
Tarif: 45 EUR/mp
Dimensiuni: 3 m x 3 m (9 mp) sau 5 m x 5 m (25 mp).
Include podea şi mochetă culoare standard.
NU include chiria spaţiului, mobilier şi racord electric.

Cort standard tip clasic

Tarif: 22 EUR/mp
Dimensiune minimă 10 m x 10 m (100 mp).
Include podea şi mochetă culoare standard.
NU include chiria spaţiului, mobilier şi racord electric.

Construcţii speciale
Pentru ofertă de preţ va rugăm contactaţi organizatorul.

Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

Chirie spaţiu de expunere în INTERIOR

(Pavilion tip cort minim 4 mp = 2 m x 2 m)

NEAMENAJAT - construcție stand în regie proprie

cu 1 latură liberă
58 EUR/mp
Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

(NU include construcție stand standard, mobilier și racord electric)
Configurația spațiului de expunere interior se va adapta în funcție de evoluția situației pandemice.
Pentru construcțiile în regie proprie este necesară o consultare prealabilă cu organizatorul.
Datorită situației pandemice actuale, numărul standurilor cu 2,3 laturi libere este limitat.

cu 2,3 laturi libere
63 EUR/mp

Chirie spaţiu de expunere în INTERIOR

(Pavilion tip cort minim 4 mp = 2 m x 2 m)

AMENAJAT- construcție stand standard cu organizator

cu 1 latură liberă
75 EUR/mp

cu 2,3 laturi libere
78 EUR/mp

Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

Construcţia standului include:
pereţi pe contur din panouri şi structură modulară ( L= 1 m x H = 2,5 m); podea şi mochetă culoare standard; racord electric (230 V), inclusiv
priză + consum pausal până la 2,5 KW, 1 masă (80 x 80 cm), 4 scaune tip conferinţă, pazie standard (denumire companie, număr stand,
inscripţionare culoare standard).
Configurația spațiului de expunere interior se va adapta în funcție de evoluția situației pandemice.
Datorită situației pandemice actuale, numărul standurilor cu 2,3 laturi libere este limitat.

Calendar înscriere

18.02.2022- 28.02.2022

DLG primeşte intenţiile de participare
din partea companiilor

01.03.2022 - 18.03.2022

DLG trimite propunerile de amplasare

03.03.2022 - 21.03.2022

Confirmare spaţiu de expunere şi
semnare contract

începând cu 22.03.2022

Înscrieri noi în limita spaţiului disponibil

Tarife
diferențiate

5% pentru a 3-a participare consecutivă (calculat la chirie spațiu)
5% pentru spațiu interior mai mare de 25 mp (calculat la suprafața care excede 25 mp)
5% pentru spațiu exterior între 100 - 400 mp (calculat la suprafața care excede 100 mp)
10% pentru spațiu exterior peste 400 mp (calculat la suprafața care excede 400 mp)

Tarifele diferențiate se aplică numai la tariful de chirie spațiu (fără construcție stand) și se cumulează.
Pentru participări colective / naționale contactați organizatorul.
Tarifele diferențiate se aplică doar pentru contractele încheiate (transmitere contract de servicii și formulare F1/ F2 în or iginal)
până la data de 21.03.2022. Pentru contractele încheiate după data de 21.03.2022 nu se mai aplică tarifele diferențiate.

5-8 mai 2022, Jucu, Jud. Cluj

împreună cu:

&

Contact

Adrian Câmpean

Ana - Maria Vochin

Mobil: +40 799 742 765

Mobil: +40 732 945 418

E-mail: a.campean@dlg.org

E-mail: a.vochin@dlg.org

Agraria

agraria-dlg.org

Raluca Mareș
Mobil: +40 734 584 291
E-mail: r.mares@dlg.org

5-8 May 2022, Jucu, Cluj County

Participation
Fees

Personalized promotion of
your participation in the event!

REGISTER until 21.03.2022 and benefit from a
personalized promotion package for your brand
and equipment present at the event.

Registration fee

Media entry fee

200 EUR/company*

100 EUR/company*

All fees are in EUR and do not include VAT.

*Registration and media entry fees are mandatory, regardless of the stand size.

Media entry fee includes:
• company profile (logo, company name, address, website, links to social media profiles, description in Romanian and
English maximum 1000 characters, 3 keywords) on the event website.
• announcing your company's presence at the event (list of exhibitors, exhibition plan) on the event and organizer
communication platforms.

Exhibiting space rental in open-air, on grass
Rented space

Space rental fee

9 - 49 sqm

24 EUR/sqm

50 - 99 sqm

22 EUR/sqm

over 100 sqm

20 EUR/sqm

All fees are in EUR and do not include VAT.

Construction for open-air space
Standard tent pagoda type
Fee: 45 EUR/sqm
Dimensions; 3 m x 3 m (9 sqm) or 5 m x 5 m (25 sqm).
Includes: floor and standard colour carpet.
Does NOT include: space rental, furniture and power supply.

Standard tent classic type

Fee: 22 EUR/sqm
Dimension; minimum 10 m x 10 m (100 sqm).
Includes: floor and standard colour carpet.
Does NOT include: space rental, furniture and power supply.

Special constructions
For price offer please contact the organizer.

All fees are in EUR and do not include VAT.

INDOOR Exhibition space rental

(Pavilion type tent minimum 4 sqm = 2 m x 2 m)

WITHOUT CONSTRUCTION - build yourself stand

stand with 1 open side

stand with 2,3 open sides

58 EUR/sqm
All fees are in EUR and do not include VAT.

(DOES NOT include standard stand construction, furniture and power supply).
The set up for the indoor exhibition space depends on the evolution of the pandemic situation.
For the build yourself construction, a consultation beforehand with the organizer is necessary.
Because of the current pandemic situation, the number of stands with 2,3 open sides is limited.

63 EUR/sqm

INDOOR Exhibition space rental

(Pavilion type tent minimum 4 sqm = 2 m x 2 m)

WITH CONSTRUCTION - standard stand built by organizer

stand with 1 open side
75 EUR/sqm

stand with 2,3 open sides
78 EUR/sqm

All fees are in EUR and do not include VAT.

Standard stand construction includes:
contour walls of panels and modular structure (L=1 m; H=2,5 m); floor and carpet standard color; power supply (230 V), incl. plug +
consumption up to 2,5 KW; 1 table (80 cm x 80 cm), 4 conference type chairs, standard fascia board (company name, stand no., text
standard color).
The set up for the indoor exhibition space depends on the evolution of the pandemic situation.
Because of the current pandemic situation, the number of stands with 2,3 open sides is limited.

Registration calendar

18.02.2022- 28.02.2022

DLG receives the intentions of
participation from the companies

01.03.2022 - 18.03.2022

DLG sends the proposal for locations to
the companies

03.03.2022 - 21.03.2022

Confirmation of the exhibition
space and signing of the contract

starting with 22.03.2022

New registrations, depending on
availabilities

Differentiated
fees

5% off for the 3rd consecutive participation (applied at space rental fee)
5% off for indoor space > 25 sqm (applied to surface that exceeds 25 sqm)
5% off for outdoor space between 100-400 sqm ( applied to surface that exceeds 100 sqm)
10% off for outdoor space > 400 sqm (applied to surface that exceeds 400 sqm)

Differentiated fees are applied only to the space rental fee (without stand construction) and it is cumulative.
For collective / national pavilions please contact the organizer.
Differentiated fees are applied only for the agreements concluded until March 21st, 2022 (Services Agreement and forms F1/F2
submitted in original). For the agreements concluded after March 21st, 2022, the differentiated fees will not be applied anymore.

5-8 May 2022, Jucu, Cluj County

together with:
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Contact

Adrian Câmpean

Ana - Maria Vochin

Mobile: +40 799 742 765

Mobile: +40 732 945 418

E-mail: a.campean@dlg.org

E-mail: a.vochin@dlg.org

Agraria
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Raluca Mareș
Mobile: +40 734 584 291
E-mail: r.mares@dlg.org

