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Керівникам підприємств

Шановні панове!

Кіровоградська  регіональна  торгово-промислова  палата  засвідчує  Вам  свою
повагу запрошує Вас взяти участь у загальнодержавній виставковій акції "Барвиста
Україна  2013",  яка  проходитиме  з  20  по  23  серпня  2013  року в  Національному
комплексі "Експоцентр України" за адресою: 03680, м. Київ, пp-т Ак. Глушкова, 1.

Мета  виставкової  акції  "Барвиста  Україна"  –  рекламування  вітчизняних
товаровиробників,  розширення  їх  зовнішньоекономічних  зв'язків,  розвиток
міжрегіонального  співробітництва  та  залучення  іноземних  інвестицій  в  економіку
регіонів  країни.  На  цій  виставці  підприємства  Кіровоградського  регіону  зможуть
розширити коло ділових партнерів, сприяти популяризації власної продукції і послуг,
збільшити обсяги їх реалізації.

Запрошуємо Вас до участі у виставці «Барвиста Україна»  на колективному
стенді  Кіровоградської  РТПП.  Ми пропонуємо Вашому  підприємству  обладнану
закриту площу для представлення власної продукції. Завдяки участі на колективному
стенді  Ви  маєте  можливість  заощадити  кошти  на  орендній  платі  (замовивши  на
колективному  стенді  від  1  до  6  м2,  в  той  час  як  мінімальна  площа  забудови  для
індивідуальних  учасників  складає  6м2)  та  відрядженні  працівників  підприємства.
Вартість  участі  у  колективному  стенді  (з  ПДВ)  складає  456  грн.  за  1  м2 +
організаційний внесок 480 грн.

Крім того, ми пропонуємо Вам заочну участь у виставці, для чого необхідно
підготувати  та  передати  до  КРТПП  рекламні  зразки  продукції,  рекламні  буклети,
флаєри, прайс-листи Вашого підприємства. При заочній участі, представники КРТПП
на  стенді  займатимуться  розповсюдженням  Ваших  матеріалів,  а  по  закінченню
виставки  нададуть  Вам  фотозвіт.  Крім  того,  інформацію  про  участь  Вашого
підприємства буде розміщено на Веб-сайті Кіровоградської РТПП. Вартість заочної
участі – 800 грн. з ПДВ.

Заявки на участь приймаються  до 9 серпня 2013 р. за тел., (0522) 35-18-56,  
24-02-89. E-mail: expo@chamber.kr.ua.
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