
36  Международен  Хавански панаир  29.10  – 2.11.2018 г 

----------------------------------------------------------- 

 Време за провеждане  -         29 октомври  - 2 ноември 2018 г. 

 

Заявка за участие   и плащане на 50 % от сумата за  заявената площ  и допълнителни 
услуги -               най-късно  до 15 септември   2018  г.  

По електронен път на е- майл се изпраща Заявка за Договор за участие : 

 pabexpo1@palco.cu  ,  luisgutierrez@palco.cu  

Заявка  с данни за участника  за включване в каталога     -        до       5 октомври 2018 г. 

Заплащане на останалите 50 % от сумата за площ и услуги –    до     9 октомври  2018 

Цени за щанд на панаира : 

Вътрешен монтиран щанд -    110  CUC /кв.м.- / минимално се наемат 9 кв.м./  включва 
монтирано пространство със структура от модули(2.42 x 0.95 m), надпис на щанда, 
почистване, охрана, включване в каталога на панаира / до 10 реда/, акредитации / 
според договорената изложбена площ/, електроенергия до 500 вата. В цената не се 
включват  мебели за щанда. 

Вътрешен щанд без монтиране- 100 CUC /кв.м. .- / минимално се наемат 9 кв.м./  –
включва пространство,  надпис на щанда, почистване, охрана, включване в каталога на 
панаира/ до 10 реда/, акредитации / според договорената изложбена площ/ , 
електроенергия до 500 вата. 

Външен открит щанд - 60.00 CUC /кв.м- / минимално се наемат 9 кв.м./  включва 
пространство, електроенергия до 500 вата, почистване на щанда, охрана, включване в 
каталога на панаира/ до 10 реда/, акредитации / според договорената изложбена площ/ 

За да се потвърди резервацията на щанда и неговото местоположение, изложителят 
трябва да предплати 50 % от цената при изпращане на  Заявката за Договор за участие. 

Крайната дата за плащане на останалите 50 % е 20 дни преди началото на панаира. 

Всички плащания са определени във валутно конвертируемо песо-„CUC”. 

 Смяната на -„CUC” към ЕВРО се променя ежедневно , но в момента е 
приблизителна  

  1„CUC” = 1 Евро  . 

Монтирането на модулните щандове и акредитацията на изложителите ще се реализира 
в дните  24 октомври -28 октомври 2018 г. 

ПРОГРАМА 

29 октомври в 11.00  часа. Тържествена  церемония по откриването на панаира, 
провеждане на бизнес срещи  

30 октомври  –   Трети  Международен инвестиционен форум  и   бизнес срещи 

31 октомври  -  Трети Международен инвестиционен форум   и   бизнес срещи 

  1 ноември -  Професионални бизнес срещи  

  2  ноември -  Професионални бизнес-срещи   и церемония по награждаването 
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СТИВ- Хвана е на разположение на всички фирми за съдействие. 

За  работни контакти  и допълнителна информация : 

Галина Костадинова, Ръководител на СТИВ-Хавана 

Е майл:.  e-mail:  kostadinovagalina@yahoo.com                     

 g.kostadinova@mi.government.bg 

Móvil- +(53) 55 11 98 88 
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