Pielikums “Pieteikumam-Līgumam”
Ekspozīcijas laukumu un maksas pakalpojumu cenrādis izstādē (Cenrādis)

Trīs dienas no 2019.gada 11. līdz 13. aprīlim
(visas cenas norādītas EUR bez PVN)
Organizators: SIA “A.M.L.” Izstāžu komplekss “Rāmava” , Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV -1076.
Reģ.nr. 42803005352, PVN kods LV42803005352. Banka: AS SEB banka SWIFT UNLALV2X, IBAN LV88UNLA0001003469847.
Tālr.: +371 67600409, E-pasts: izstade@aml-ramava.lv, Mājaslapa: http://www.aml-ramava.lv

LAUKUMU ĀRA TERITORIJĀ NOMA (EUR/kv.m):
Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka šajā izstādē ir izmaiņas zonu sadalījumā un izkārtojumā!
Laukuma izmērs un zona
D zonā
E zonā
F zonā
Laukums <55 kv.m
18.00
15.00
14.00
Laukums 60-115 kv.m
16.00
12.00
Laukums 120-235 kv.m
15.00
11.00
Laukums 240-395 kv.m
14.00
10.00
Laukums 400 kv.m
13.00
9.00

C zonā
13.00
-

LAUKUMU HALLĒ NOMA (EUR/kv.m):
Laukuma izmērs un zona
Laukums 4-6 kv.m
Laukums 8-14 kv.m
Laukums 15-44 kv.m
Laukums >45 kv.m

Apbūvēts laukums hallē1
70.00
67.00
63.00
59.00

Neapbūvēts laukums hallē1
50.00
46.00
43.00

Apbūvēts laukums hallē ietver Organizatora veiktu laukuma apbūvi un iekārtošanu - sieniņu un stenda konstrukciju izveidošana,
pelēkas krāsas paklāja ieklāšana, stenda apgaismojuma un elektrības pieslēguma (220V, līdz 2kW) ar rozeti izveide, karnīzes
izveidošana. Vairāk informācijas par apbūvētiem un neapbūvētiem laukumiem atrodama izstādes dalības noteikumos.
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INFORMĀCIJA PAR NOMAS MAKSĀ IETVERTO MATERIĀLU SKAITU
UN ĪPAŠIEM NOSACĪJUMIEM:
Dalībnieka nomātā laukuma izmērs
Dalībnieku Ielūgumi
Auto
un novietojums izstādē
kartes
klientiem caurlaides
Laukums āra teritorijā (ārpus halles)
Laukums līdz 25 kv.m.
2
5
1
Laukums 26-80 kv.m.
4
10
1
Laukums 81-180 kv.m.
6
20
1
Laukums 181-300 kv.m.
8
40
2
Par katriem nākamajiem 50 kv.m.
+1
+10
kopā 3
Laukums hallē (iekšpusē)
Laukums 4-6 kv.m.
2
5
1
Laukums 8-14 kv.m.
3
10
1
Laukums 15-25 kv.m.
4
20
1
Laukums 26-45 kv.m.
6
40
2
Par katriem nākamajiem 10 kv.m.
+1
+10
kopā 3

Atlaide krāsainai
reklāmai katalogā
0%
0%
10%
25%
40%
0%
0%
10%
25%
40%

ELEKTRĪBAS PAKALPOJUMI: 2
Elektrības pieslēguma izveidošana un lietošana (220V, līdz 2 kW) 2
Elektrības pieslēguma izveidošana un lietošana (380V, līdz 2 kW)
Papildus elektroenerģijas patēriņš, iepriekš saskaņojot ar Organizatoru
Elektroenerģijas pieslēguma un patēriņa nodrošināšana 24 stundas diennaktī (24/7)
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35.00
60.00
10.00 / kW
20.00 / kW

Apbūvētiem laukumiem hallē tiek pieslēgta un nodrošināta elektroenerģijas izmantošana līdz 2kW (220V) bez papildus maksas.

REKLĀMA OFICIĀLAJĀ KATALOGĀ:
Krāsaina reklāma izstādes oficiālajā katalogā, viena lapaspuse (A5) 3
Krāsaina reklāma izstādes oficiālajā katalogā, puse lapaspuses (puse no A5) 3
3

125.00
100.00

Atkarībā no nomāta laukuma izmēra, reklāmai pieejamas atlaides 10%-40%. Vairāk informācijas skat. Iepriekš.

PAPILDPAKALPOJUMI:
Izbraukuma tirdzniecības atļaujas noformēšana 4
Papildus dalībnieka karte
Papildus ielūgums (klientiem, apmeklētājiem)
Karoga kāta noma (ārpusē) vai karoga piekāršana pie griestiem (hallē)
Dīzeļa iekrāvēja pakalpojumi eksponātu iekraušanai vai izkraušanai, līdz 3.5t
Stenda iekārtošana un demontēšana ārpus izstādes noteikumos noteiktā darba laika
Eksponātu atstāšana pēc 17.aprīļa hallē, par katru dienu
Eksponātu atstāšana pēc 17.aprīļa ārpus halles, par katru dienu
Drukas un kopēšanas pakalpojumi A4 , krāsains
Drukas un kopēšanas pakalpojumi A4, melnbalts

5.00 / gab.
9.00 / gab.
2.50 / gab.
12.50 / gab.
40.00 / h
(min 10 EUR)
35.00 / h
5.00 / kv.m
(min 20 EUR)
1.00 / kv.m
(min 20 EUR)
0.50 / lpp.
0.15 / lpp.

Papildus izbraukuma tirdzniecības atļaujas noformēšanas maksai, jāapmaksā arī noteikta nodeva
pašvaldībai. Ķekavas novada noteikumi “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” ir apskatāmi šeit.
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APRĪKOJUMA NOMA (laukumiem hallē):
Sienas panelis (250x100) (ieskaitot karkasa konstrukcijas izveidošanu)
Sienas karkasa konstrukcijas izveidošana (bez paneļa)
Bīdāmās durvis (ieskaitot karkasa konstrukcijas izveidošanu)
Pelēka paklāja ieklāšana stendā (tikai neapbūvētiem laukumiem), par kv.m
Krāsaina paklāja ieklāšana stendā (sarkans, zaļš, zils), par kv.m 5
Pelēkas krāsas paklāja nomaiņa uz krāsainu (tikai apbūvētiem laukumiem), par kv.m
Papildus (standarta) gaismas ķermenis (75W) 6
5
6

20.00 / gab.
15.00 / gab.
35.00 / gab.
4.00 / kv.m
6.50 / kv.m
4.00 / kv.m
12.00 / gab.

Lai saņemtu papildus informāciju par pieejamajiem paklāju krāsu toņiem, sazinieties ar mums.
Apbūvētiem laukumiem nomas maksā ietverts - viens 75W gaismas ķermenis uz katriem 3 kv.m.

MĒBEĻU NOMA (biežāk pasūtītās, nomas maksa norādīta par visām izstādes dienām): 7

7

Informācijas lete (100*50*100)
Lokveida informācijas lete (50*100, r=100)
Galda vitrīna (100*100*100, stiklotās daļas augstums 20 cm)
Vitrīna (50*50*250, ar 2 plauktiem un stikliem)
Vitrīna (100*100*250, ar 2 plauktiem un stikliem)
Iebūvēts plaukts (100*30*120), TV novietošanai (sienas panelis nav iekļauts)
Prospektu turētājs, karuselis (A4x36)

50.00
60.00
60.00
70.00
90.00
30.00
25.00

Saliekamais krēsls (47x55.6, h=84cm, gaiši pelēks)
Banketa tipa krēsls (44x46, h=93cm, melns ar brūniem punktiņiem)
Bāra tipa krēsls (35x35, h=94cm, melna virsma)
Stāvgalds (d=81.3, h=110 cm, gaiši pelēks)
❖ Elastīgs pārvalks stāvgaldam (balts)
❖ Elastīgs pārvalks stāvgaldam (pelēks vai melns)
❖ Elastīgs pārvalks stāvgaldam (sarkans)
Mazais apaļais galds (d =81.3, h=74.3cm, gaiši pelēks)
Lielais apaļais galds (d=122, h=74.3cm, gaiši pelēks)
❖ Galdauts apaļam galdam (d=210 cm, balts)
Stūrains galds (182.9x75.2, h =74.3cm, gaiši pelēks)
❖ Galdauts (154x245cm, balts)

2.50
3.00
4.40
9.00
6.00
7.00
8.00
5.50
8.00
7.00
7.00
6.00

Lai saņemtu papildus informāciju par citām pieejamajām mēbelēm izstādes vajadzībām, sazinieties ar mums.

Labprāt atbildēsim uz Jums interesējošiem jautājumiem par pieteikšanos izstādē un reklāmas izvietošanas
iespējām izstādes oficiālajā katalogā, kā ar citiem jautājumiem!

IZSTĀDES OFISA KONTAKTINFORMĀCIJA:
➢ Tālruņa numurs: +371 67600409
➢ E-pasta adrese: izstade@aml-ramava.lv
➢ Izstāžu kompleksā “Rāmava” , Lielajā (A) hallē, 1.stāvā.
➢ Mājas lapa: www.aml-ramava.lv

