Dalyvavimo parodoje „Vyno dienos 2019“ sąlygos

1.Parodos pavadinimas
15 - oji tarptautinė vyno paroda “Vyno dienos 2019”, www.vynodienos.lt .
2. Organizatorius
VYNO KLUBAS
www.vynoklubas.lt
Stumbrų g. 15, Vilnius LT08101
Tel. (8 ~ 5) 215 94 38
Parodos koordinatorius Ignas Borovojus
El. paštas: ignas@vynodienos.lt
3. Parodos vieta
Lietuvos parodų ir kongresų centras Litexpo, 5-oji salė
Laisvės pr. 5
LT- 04215, Vilnius
4. Parodos laikas ir darbo valandos
Gegužės 03 d. (penktadienis) 10 - 12 val. (tik parodos dalyviams, B2B laikas)
Gegužės 03 d. (penktadienį) 12 - 20 val. (visiems lankytojams)
Gegužės 04 d. (šeštadienis) 11 – 19 val. (visiems lankytojams)
Parodos dalyviai negali pasišalinti iš savo stendo iki parodos pabaigos, t.y. gegužės 04 d. 20 val.
5. Stendo įsirengimo ir išsikraustymo laikas
Įsirengti stendą galima nuo gegužės 02 d. 9:00 iki 18:00 val. (suderinti su Litexpo)
Išsikraustyti reikia nevėliau nei iki gegužės 04 d. 23:00val.
Norint išsikraustyti po gegužės 04d. 23:00, derinti pagal atskirą susitarimą: Еglė Mikailaitė
e.mikailaite@litexpo.lt arba tel. 8 615 24 286.
6. Paraiškų priėmimo terminas
Dalyvis užpildo elektroninę paraišką Vyno dienų svetainėje www.vynodienos.lt. Užpildžius anketą
dalyvis gauna elektroninį laišką patvirtinantį jo užregistravimą. Sėkmingai užregistravus dalyvį jam
yra atsiunčiama išankstinė sąskaita.
Parodos planas su dalyvio stendo vieta atsiunčiamas tik sumokėjus 220 Eur (be PVM) registracijos
mokestį. Į registracijos mokestį įskaičiuota: dalyvio kortelės, kvietimai, įrašas parodos kataloge, įrašas
parodos internetinėje svetainėje bei socialiniame tinkle Facebook.
Paraiškų priėmimo termino pabaiga 2019 m. balandžio 05 d. Ar paraiškos, pateiktos pasibaigus jų
priėmimo terminui, gali būti priimtos, sprendžia Organizatorius.

7. Apmokėjimo sąlygos
Dalyvavimo parodoje patvirtinimą ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą Dalyvis gauna nurodytu savo
elektroninio pašto adresu.
Dalyvis apmoka dalyvavimą parodoje tokiu būdu:
1. pateikus paraišką sumokamas registracijos mokestis;
2. patvirtinus nuomojamą parodos plotą, apmokama pagal pateiktą išankstinio apmokėjimo
sąskaitą;
8. Ploto nuomos galimybės, įkainiai
8.1. Minimalus užsakomas plotas – 9 m2
Nuomojamas parodos plotas, tai plotas be jokių konstrukcijų, įrangos, baldų ir komunikacijos
priemonių. Į šią kainą įeina: kilimas (pilkos spalvos, norint kitos spalvos – už papildomą mokestį),
mokestis už parodos organizavimo paslaugas, lankytojų pritraukimas įvairiomis reklamos
priemonėmis (informacija puslapyje www.vynodienos.lt, socialiniame tinkle parodos Facebook
paskyroje, kituose media kanaluose), bendras patalpų apšvietimas, bendra apsauga, vanduo,
elektra (iki 2kW), ledukai (2 kg vienam kvadratiniam metrui/dviem dienom).
Parodos plotų kainos:
Stendo 1 pusė atvira – 95 Eur/m2 ;
Stendo 2 pusės atviros – 105 Eur/m2;
Stendo 3 pusės atviros – 120 Eur/m2;
Stendo 4 pusės atviros – 130 Eur/m2 ;
Kainos nurodytos be PVM (21%)
Yra galimybė užsisakyti standartinį stendo įrengimą. Informacija apie standartinio stendo įrengimo
variantus bei kainas pateikta registracijos anketoje internetinėje parodos svetainėje adresu:
http://vynodienos.lt/lt/registracija/
8.2. Ekonominis dalyvio paketas
Smulkiam gamintojui ar importuotojui skirtas stendas. Ekonominio dalyvio paketą sudaro:
1. Registracijos mokestis ;
2. 4m² plotas ;
3. Šviesiai pilkas kilimas (2mx2m);
4. Lenktas baro stalas (1m x 0,5m);
5. Baro kėdė;
6. Įmonės logotipas (1530x400);
7. Trijų taškų elektros lizdas (220V/2kW);
8. 2 dalyvio kortelės;
*Stende gali dalyvauti tik viena įmonė (2 asmenys). Stendo vieta nustatoma parodos
organizatoriaus.
Ekonominio dalyvio paketo kaina: 600Eur* (+PVM)
Visais stendo apipavidalinimo ir techniniais klausimais taip pat prašome kreiptis
koordinatorių Igną Borovojų.

į parodos

9. Kiti dalyviai stende
Tame pačiame stende gali dalyvauti ir daugiau dalyvių, susijusių su vyno bei gurmaniškų produktų
rinka. Tokiu atveju kiekvienas papildomas dalyvis turi susimokėti 180 Eur dalyvio mokestį.
10. Rekomenduojami daiktai
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Siekiant užtikrinti sklandų darbą kiekvienam dalyviui rekomenduojama pasirūpinti būtinais daiktais
stenduose: šaldymo indai ar kita šaldymo įranga, atidarytuvas, spjaudyklė, šiukšlinė, servetėlės,
žirklės, lipni juosta, plėvelė.
11. Reklama parodoje
Parodos dalyvių reklama galima tik Dalyvio stende. Bet kokia reklama už stendo ribų yra mokama
ir turi būti suderinta su parodos Organizatoriumi.
Dalyviai, planuojantys savo stenduose naudoti garso įrangą, numatomus renginius privalo suderinti
su Organizatoriumi. Naudojamos garso įrangos garsiakalbiai turi būti nukreipti į Dalyvio stendo
gilumą, garsas izoliuojamas sienelėmis. Gyvo garso pasirodymus ir koncertus organizuoti
eksponento stende draudžiama. Tokius renginius parodos Dalyviai gali organizuoti tam tikslui skirtoje
scenoje. Jei parodos Dalyvis nusižengia šiems reikalavimams, Organizatorius turi teisę po vieno
įspėjimo pašalinti skleidžiamo garso šaltinį išjungdamas elektros tiekimą.
12. Degustacijų salės nuoma
Parodos Dalyvis už papildomą mokestį gali rengti prezentacijas tam tikslui pastatytoje parodos
scenoje. Salės nuomą ir galimus laikus derinti su Ignu Borovojum, el. paštu ignas@vynodienos.lt
tel.: +37063854424
13. Katalogas
Įrašo kaina elektroniniame kataloge įskaičiuota į registracijos mokestį.
Informacija reikalinga standartiniam įrašui: įmonės pavadinimas, įmonės ar pristatomo prekės
ženklo logotipas, kontaktai, kuriuos nori skelbti dalyvis, įmonės ar pristatomo prekės ženklo
internetinės svetainės adresas, parodoje pristatomų produktų sąrašas, jų techniniai aprašymai ir
nuotraukos. Pavyzdinė forma atsiunčiama dalyviams el.paštu. Užpildytą formą atsiųsti iki 2019 m.
balandžio 10 dienos. el. paštu: info@vynodienos.lt
Pastaba. Nepateikus informacijos laiku, Organizatorius neįsipareigoja jos patalpinti į parodos
katalogą.
Dėl papildomos reklamos kataloge prašome kreiptis į Igną Borovojų, el. paštu ignas@vynodienos.lt
arba tel.: +37063854424
14. Rėmimas
Dėl parodos rėmėjo ar partnerio pozicijų kreiptis į Igną Borovojų, el. paštu ignas@vynodienos.lt arba
tel.: +37063854424
15. Dalyvio kortelės
Parodos metu parodos dalyviai bei stendą prižiūrintis personalas į parodų salę įleidžiami tik pateikę
dalyvio korteles. Eksponentui skiriamų dalyvio kortelių skaičius ribojamas, atsižvelgiant į užsakyto
ploto dydį: 6 m²-2 kort., 9 m²- 3 kort., 10-29 m²- 5 kort., 30-50 m²- 10 kort., virš 50 m²- 15 kort.
Papildomos dalyvio kortelės kaina: 8 Eur/1 vnt.
Kortelės Dalyviams atsiunčiamos el. paštu, nurodytu registracijos anketoje, iki balandžio 30 dienos.

16. Kvietimai
Kiekvienam Dalyviui skiriamas tam tikras kiekis kvietimų, su kuriais parodos dalyvio svečiai gali
nemokamai apsilankyti parodoje. Kvietimų skaičius ribojamas atsižvelgiant į užsakyto ploto dydį: : 6
m²- 4 kviet., 9 m²- 6 kviet., 10-29 m²- 8 kviet., 30-50 m²- 15 kviet., virš 50 m²- 20 kviet.
Dalyvis gali užsisakyti ir papildomų kvietimų už papildomą kainą 1 kvietimas – 13 Eur/1vnt., ne vėliau
kaip iki balandžio 30 dienos. Papildomų kvietimų skaičius yra ribotas.
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Kvietimai (priklausantys pagal užsakytą plotą) dalyviams atsiunčiami el. paštu, nurodytu
registracijos anketoje, ir tik pilnai apmokėjus sąskaitas už dalyvavimą, bet ne vėliau kaip iki
balandžio 20 dienos.
17. Atsisakymas dalyvauti parodoje
Atsisakęs dalyvauti parodoje ir raštu (registruotu laišku) pranešęs apie tai iki 2019 m. balandžio 01
d., Dalyvis privalo Organizatoriui sumokėti 30 proc. dalyvavimo parodoje kainos.
Pasibaigus nurodytam terminui arba neatvykus į parodą, Dalyvis neturi teisės nutraukti sutartį ir
privalo sumokėti visą (100 %) dalyvavimo parodoje kainą.
18. Dalyvių atvykimas į Lietuvos parodų ir kongresų centrą Litexpo- 2019 m. gegužės 02 d.
Dalyviai į parodos teritoriją ketvirtadienį, penktadienį bei šeštadienį įleidžiami nuo 09:00val.
Pasikrovimo vartai, kuriais bus galima naudotis, esantys kitoje pirmosios salės pastato pusėje,
privažiavimas auto transportu iki pat rampos. Parodos dienomis vartai bus atidaromi iki 11:00val.
išanksto suderinus su Litexpo. Smulkesnę informaciją atsiųsime artėjant parodai.
19. Eksponatų gabenimas ir muitinė
Parodos teritorijoje Dalyvis tam skirtu laiku pats transportuoja, iškrauna ir pakrauna eksponatus.
Už muitinės dokumentų, susijusių su įvežamais į Lietuvos Respubliką eksponatais, įforminimą ir
galiojančių LR įstatymų ir norminių aktų nustatytos tvarkos laikymąsi atsakingas pats parodos
dalyvis.
Užsienio dalyviams, kurie nėra registruoti Lietuvoje
Užsienio dalyvių vynai gali būti siunčiami „Vyno klubo“ partneriui, kuris sutvarko visus dokumentus
susijusius su vynų atsiuntimu, juos sandėliuoja bei pristato į parodos vietą gegužės 02 d. iki 15 val.
Vynus reikia atsiųsti iki 2019 m. balandžio 10 d. Smulkesnės informacijos apie siuntimą, papildomas
stendui suteikiamas priemones bei dokumentacijos tvarkymą vynui gabenamam iš užsienio
teiraukitės : info@vynodienos.lt
20. Prekyba parodos vietoje
Alkoholinių gėrimų prekyba parodos vietoje yra leidžiame tik parodos parduotuvėje. Dėl prekybos
parodos parduotuvėje, teiraukitės – ignas@vynodienos.lt .
21. Apsauga
„Vyno dienos 2019” organizatorius užtikrina bendrą parodos vietos apsaugą, bet neatsako už
dalyvių asmeninių daiktų bei eksponatų apsaugą. Kiekvienas dalyvis įsipareigoja užtikrinti savo
asmeninių daiktų apsaugą. Pasibaigus parodos darbo laikui Organizatorius rekomenduoja parodos
eksponatus aptraukti plėvele.
22. Parodinio ploto/stendo dizaino suderinimas su Organizatoriumi.
Kiekvienas parodoje dalyvaujantis stendas privalo iki balandžio 30 dienos, pateikti bei suderinti su
Organizatoriumi stendo vizualizaciją.
Pastaba. Įrenginėjant stendą privaloma pasirūpinti šoninėmis sienomis, kurios jungiasi su šalia
esančiu stendu, jos turi atrodyti tvarkingai ir estetiškai tiek iš vidinės, tiek iš išorinės pusės.

23. Daugiau informacijos
Vyno dienų organizatoriai
VYNO KLUBAS
www.vynoklubas.lt
Ignas Borovojus
Parodos koordinatorius
ignas@vynodienos.lt
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