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2018 წლის 28-30 სექტემბერს, ქალაქ ბათუმში, ყინულის სასახლეში, კომპანია
„GEONET EXPO”-ს ორგანიზებით გაიმართება მე-8 საერთაშორისო აგრო-სასურსათო პროდუქციის და
ტექნოლოგიების გამოფენა-გაყიდვა „Agro Batumi 2018”.
„GEONET EXPO” საქართველოში ერთ-ერთი პირველი საგამოფენო კომპანიაა, მისი ძირითადი მიზანი
ბათუმში საერთაშორისო გამოფენის ორგანიზებაა.
„Agro Batumi 2018” - თანაორგანიზატორები არიან აჭარის ა.რ. მთავრობა, აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო, ქალაქ ბათუმის მერია, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი, აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა და
საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია, მედია მხარდამჭერი: აჭარის ტელევიზია და TV 25,
გაზეთები: Caucasus Business week და გაზეთი აჭარა.
„Agro Batumi 2018” ფართო მაშტაბის მატარებელია, ის წლიდან წლამდე უფრო მიმზიდველი და შედეგის
მომტანი ხდება. მონაწილე კომპანიები სამი დღის განმავლობაში საკუთარ პროდუქციას ფართო
მომხმარებლებს გააცნობენ და ამავდროულად რეკლამირებაც გაუწევენ. მონაწილეებს საშვალება აქვთ
ახალი კონტაქტების დამყარების და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების.

ინფორმაცია

ყინულის სასახლე, ბათუმი, საქართველო
ოფიციალური გახსნა 28 სექტემბერი 12:00 სთ.
დათვალიერების საათები: 10:00 - 18:00 სთ.
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შევსებული განცხადების ფორმა მოგვაწოდეთ:
info@geonetexpo.ge

სახელი: ____________________________
ინვოისი

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.

150 ₾

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

1 კვ.მ.

200₾

ჯამი

200₾

რეკლამა საგამოფენო კატალოგში (1 გვერდი)

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 საერთაშორისო აგრო-სასურსათო პროდუქციის და ტექნოლოგიების
გამოფენა - გაყიდვაში 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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2017

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!
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!

პარტნიორები
ორგანიზატორები

კონტაქტი
ტელეფონი: + 995 597 468856
ტელეფონი: + 995 599 468856
ელ. - ფოსტა: info@geonetexpo.ge
ვებ - გვერდი: www.expobatumi.ge
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