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    Від 11.09.2018  № 15.05-12/228 

 

       Conducatorului intreprinderii 

 
Vă invităm să participati la “Zile de Contact Internaţional” care au loc pe data de 22-23 

noiembrie 2018 in o.Ujgorod (Ucraina) la Camera  de Comerţ şi Industrie din Transcarpatia. 
 TEMATICA: Materiale de constructie, proicte si tehnologii de construcţie: amenanjare  

şi instrumente de construcţie, sisteme de încalzire şi luminare, instalaţii sanitaro-igenice, utilaje 
tehnice de trai , chimiea construcţiei şi de trai, mobila pentru birouri şi apartamente. Furnitură, 
furnizări mobiliere, mabila pentru gradină şi inventar, tâmplărie.  

LA INTÂLNIRE VEŢI AVEA POSIBILITATEA de contact sau stabilirea contractelor cu 
interprinderile ce produc şi oferesc, semnarea protocolelor după intenţia D-stră de colaborare, 
încheierea contractelor de realizarea produselor sau obţinerea lor, posibilitaea înţelegerii de a produce 
comun.  

CONDIŢIILE PARTICIPARII: 
Doritorii de a participa la “Zilile de contact internaţional” trebuie sa ne trimita pe adresa 

noastră până fax (+380-312) 66-94-74 o informaţie care să reprezinte firma, pentru a fii inclusă în 
catalogul întâlnirii. Se acceptă plasarea unui text cu reclamă pentru firma D-stră pe paginile 
catalogului. Preţul 1cm2  de reclamă este de 0,5 euro. Volumul minim al textului cu reclamă este de 
50cm2 . 

Vă propunem pe perioda întâlnirii cu scop de reclamă să plasaţi produsele  firmei D-stră  întrun 
box  al expoziţiei. Preţul unui box de (2m2) coastă 65 euro, în grivne conform  cursului actual  al BNU. 
COSTUL PARTICIPĂRII: 
-120 euro de personă  grivne conform  cursului actual al BNU., ce conţine urmatoarele cheltueli; o 
noapte in camera singlă, masă, serviciile translatorului, plasarea informatiei despre firmă în catalog, 
cheltueli de organizare: 
-  
Programul: 
22 noiembrie La 15.00 

19.00 
 

Sosirea participanţiilor. 
Cina 

23 noiembrie 09.00 –10.00 Înregistrarea participanţiilor 
10.00  -10.15 Deschiderea  oficială a întâlnirii 
10.15 - 14.30 Comunicari de afaceri cu participanţii străini 
14.30 Furset, plecarea participantilor 

 
Tel. (380-312) 66-94-62, 66-94-50, e-mail : exib@tpp.uzhgorod.ua 
 
Cu stima, 
 
Preşedintele CCI din Transcarpatia            semnătură              Otto Kovchar 
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INTERNATIONAL CONTACT DAYS 
UZHGOROD, TRANSCARPATHIAN REGION, UKRAINE 

NOVEMBER, 22-23, 2018 
 

APPLICATION FORM  
 
1. THE NAME OF THE COMPANY: 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
2. THE HEAD OF THE COMPANY (contact person): 
 
 
3. CONTACTS (the address, phone and fax number, e-mail, web-site): 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
4. DIRECTIONS OF BUSINESS ACTIVITY : 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
5. BUSINESS INTERESTS 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. THE NAMES OF PARTICIPANTS : 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
7. BOOKING THE HOTEL FROM “_____” NOVEMBER, 2018 
TO “_____”  NOVEMBER, 2018 
 
 
8. EXHIBITION STAND (BOX) – QUANTITY OF SQUARE METERS  
 
 
THE GUARANTY OF THE PAYMENT 

 
 

SEAL (STAMP) HERE.                                                                         SIGNATURE 
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