Baltijos knygų mugė
Baltic Book Fair
DA LY VAVIMO S Ą LYGO S

T E RMS OF PA RT IC IPAT ION

Paraiškų pateikimas ir registracija
Dalyviai registruojasi internete adresu
www.vilniausknygumuge.lt arba
http://epus.litexpo.lt
iki 2011 m. gruodžio 5 d.

Application for participation
Exhibitors register online at
www.vilniusbookfair.lt or
http://epus.litexpo.lt.
Registration deadline December 5, 2011.

Kainos
Dalyvio registracijos mokestis (mokamas, padavus
paraišką) 350 Lt +21% PVM
Subeksponento registracijos mokestis:
250 Lt + 21% PVM.

Charges
Registration fee
101,45 EUR + 21% V.A.T.
Registration fee for a Co-exhibitor  
72,46 EUR +21% V.A.T.

Parodinio ploto nuoma/stendo įrengimas:
A. 1 kv. m tuščio parodinio ploto nuomos kaina salėje
220 Lt /1 kv. m + 21% PVM
užsakant 30 kv.m. ir daugiau
200 Lt /1 kv. m + 21% PVM
B. 1 kv. m standartinio stendo įrengimo kaina  
70 Lt /1 kv. m + 21% PVM
Kainos galioja visam parodos laiku.   

Rent of the exhibition space/arrangement of the standard
stand:
A. Rent of exhibition space only in halls
63,72 EUR+21% V.A.T. per 1 sq. m
renting over 30 sq.m.
57,92 EUR+21% V.A.T. per 1 sq. m
B. Rent of standard stand equipment
20,27 EUR +21% V.A.T. per 1 sq.m
The above given prices are valid for the rent of 1 sq.m., for the
whole duration of the Fair.

Stendų salėse skirstymas, stendų dizainas ir įranga,
papildomos paslaugos
Vilniaus knygų mugės vyks LITEXPO 3, 4 ir 5 parodų
salėse. Plotą vienoje iš salių skiria organizatoriai, prieš tai
patvirtinę dalyvio registraciją į mugę. 5 salėje plotai skiriami
leidykloms, 3 salėje – mokslo ir akademinei literatūrai, 3 ir
4 salėse – knygynams ir knygų prekybininkams.
Dalyviams siūloma nuomotis standartinį arba nestandartinį
stendą. Minimalus nuomojamas plotas – 6 kv.m.
Standartinio stendo įrangą sudaro (6 kv.m.)
• stendas iš OCTANORM parodinių konstrukcijų,
• pilkos spalvos kiliminė danga,
• trys 100W šviestuvai (po vieną kas 2 kv.m),
• stalas ir dvi kėdės,
• 15 knygų lentynų,
• 3 jungčių standartinis kištukinis lizdas (220V/ 2kW),
• šiukšlių dėžė,
• firmos pavadinimas standartiniu šriftu stendo viršuje (iki
10 raidžių),
• kasdienis stendo valymas.
Pagerinto standarto stendų įrengimas ir individualių stendų
projektavimas ir įrengimas tel. (8 5) 268 68 54, 268 68 51.
Kvietimai lankytojams
Kiekvienas dalyvis, sumokėjęs registracijos mokestį, gauna
40 kvietimų, suteikiančių galimybę dalyvio svečiams apsilankyti mugėje ir jos renginiuose. Paties dalyvio išspausdinti
kvietimai negalioja. Papildomus kvietimus galima nusipirkti.

Stand design, stand equipment and services
Organizers offer the standard or individual stand equipping
services (minimum size – 6 sq.m.).
The standard stand ( 6 sq. m.) consists of :
• a booth of „Octanorm“ constructions;
• carpeting of grey colour;
• fascia with the company name in Latin letters (standard
font, up to 10 letters);
• three spot-lights of 100 W (1 per 2 sq. m);
• a table and 2 chairs;
• 15 separate bookshelves;
• socket (220V/2kW);
• paper basket;
• daily cleaning of the stand
Arrangement of improved standard stands, design and
construction of individual stands (phone +370 (5) 268 68 51)
Forwarding of exhibits and customs inspection
The company „PAN-LITService“ (phone +370 (5) 244 56 77,
e-mail: info@pls.lt ).
Invitations to visitors
Every exhibitor will obtain 40 invitations to visitors.
Invitations printed out by exhibitors are not valid.

Kultūriniai renginiai
Parodos dalyvis gali rengti įvairius renginius mugėje (pvz.,
spaudos konferencijas, seminarus, susitikimus su autoriais,
ir pan.). Savo pasiūlymus dėl renginių prašome pateikti iki
2011 m. gruodžio 1 d., Tarptautinių kultūros programų centrui, tel./faksas (8 5) 262 91 15, el.p kotryna@koperator.lt

Cultural events
Exhibitors may organize various events (press conferences,
seminars, presentations, etc.) Please send your suggestions
for the cultural programme until December 1, 2011 to the
International Cultural Programme Centre, e-mail: kotryna@
koperator.lt, fax +370-5-2629115.

Mugės darbo laikas
vasario 23 d. ketvirtadienis
vasario 24 d. penktadienis
vasario 25 d. šeštadienis
vasario 26 d. sekmadienis

Working hours
February 23, Thursday 10.00 a.m.- 7.00 p.m.
February 24, Friday 10.00 a.m.- 9.00 p.m.
February 25, Saturday 10.00 p.m.- 9.00 p.m.
February 26, Sunday 10.00 a.m.- 5.00 p.m.

10.00–19.00 val.
10.00–21.00 val.
10.00–21.00 val.
10.00–17.00 val.

