Aicina pieteikties izstādei “Rīga Food 2015”

Kurzemes Tūrisma asociācija aicina piedalīties starptautiskajā pārtikas izstādē “Rīga
Food 2015” (2.-5.09.2015., Ķīpsalas izstāžu centrā), kurā tiks organizēts kopējs
Kurzemes stends! Kurzemes reģiona stendā aicināts piedalīties ikviens mājražotājs un
sīkražotājs. Kā arī lielāki ražotāji, kuri līdz šim nav piedalījušies izstādē „Rīga Food”.
Šogad izstādē aicināti piedalīties ne tikai pārtikas ražotāji, bet arī amatnieki! Kurzemes
stends būs sadalīts 2 daļās, līdzīgi kā pagājušajā gadā – ar kopējo platību 140 m2.
Cena par dalību Kurzemes reģiona stendā: 50.00 EUR par tekošo metru / KTA
biedriem. 60.00 EUR par tekošo metru / citiem interesentiem. 2014. gada Riga
Food Kurzemes stenda dalībniekiem 12.- Euro atlaide uz kopējo
platību. Atlaide tiek piemērota tiem dalībniekiem, kuri izmantos 2014.gadā gatavoto
uzņēmuma nosaukumu, kurš tika izvietots pie stenda karnīzes! Daļa paņēma līdzi, daļai
palika KTA. Ir iespēja tirdzniecības vietu sadalīt (metrāžu vai pa dienām), par to
dalībniekiem savstarpēji vienojoties, kā arī informējot KTA. Cenā iekļauts: * Vieta
kopējā Kurzemes stendā, * Pamataprīkojums (stenda apbūve (paneļi), galdi, soli,
elektrība, noliktava), * Kopējais vizuālais stenda noformējums, * Dalībnieku ieejas
kartes - 2 dalībnieku kartes uz vienu tekošo metru, * Ieraksts izstādes katalogā un
ražotāju brošūrā, ja pieteiksieties un atsūtīsiet aizpildītu anketu līdz 25.07.2015 *
Publicitāte izstādes laikā Cenā nav iekļautas: * Transporta caurlaides. (Izstādes
dalībnieki iekārtoties un pievest produkciju bez transporta caurlaidēm varēs izstādes
norises dienās sākot no plkst. 7:00 – 9:00. Ja tomēr transporta caurlaide nepieciešama,
to var iegādāties par atsevišķu samaksu BT1 informācijas centrā). * Papildu dalībnieku

kartes – iegādājamas BT1 informācijas centrā. Pieteikšanās izstādei: Līdz 25.
jūlijam (ieskaitot) jāiesniedz aizpildīta dalībnieku anketa - Novadu stenda
dalībnieku info, ja vēlaties, lai informācija par Jums tiek iekļauta izstādes drukātajā
katalogā. Pieteikšanās beigu termiņš: līdz 10.augustam (ieskaitot) jāiesniedz
aizpildīta dalībnieku anketa - Novadu stenda dalībnieku info. Informācija par
uzņēmumu tiks iekļauta elektroniskajā katalogā. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu
kurzeme.riga.food@gmail.com Sīkāku precizējošu jautājumu gadījumā zvanīt
Aijai (26147139) vai Janai (20371650). Samaksa par dalību izstādē: Samaksa
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu jāveic līdz 15.augustam Kurzemes tūrisma
asociācijas birojā, Baznīcas ielā 5, Kuldīgā vai pamatojoties uz organizatoru izrakstīto
rēķinu. ! Garantēta vieta stendā tiks apstiprināta pēc apmaksas saņemšanas.
Teksts: Aija Neilande, atbildīgā par Kurzemes stendu

