
REGISTRACIJOS FORMA

2019 LAPKRIČIO 16-17 d. 
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

Peržiūrėkite paslaugų katalogą ir užpildykite 
registracijos formą pagal Jūsų pageidavimus.
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A. PARODOS ERDVĖ

A.1. Erdvė ir stendas* (privaloma pasirinkti)
*Kaip parodos dalyvis, užsiregistravęs Jūs gausite 1 mėnesio Millenium prenumeratą 
NEMOKAMAI aukcioninėje platformoje - Millenium-state.com.

Modelis S-1

Modelis S-2

Modelis S-3

Modelis M-1

Modelis M-2

Modelis M-3

Modelis L-1

Modelis L-2

Modelis L-3

Stendui priklauso 1 mažas staliukas su 
staltiese ir 1 kėdė.

Stendui priklauso 1 mažas staliukas su 
staltiese, 1 kėdė ir papildoma 2m. ilgio 
siena. 

Jam priklauso 2x2x2,5m stendas, kryptinis 
šviestuvas, 120x90cm stalas su staltiese, 2 
kėdės, šiukšlinė ir prailgintuvas.  

Stendui priklauso 1 vidutinio dydžio 
staliukas su staltiese, 2 kėdės 
ir papildoma 3,5m. ilgio siena 
„akordeonas“ (galimybė atskirti stalus).

Jam priklauso 2x3x2,5m stendas, kryptinis 
šviestuvas, 160x90cm stalas su staltiese, 2 
kėdės, šiukšlinė ir prailgintuvas.

Stendui priklauso 1 didelis stalas su 
staltiese ir 3 kėdės (galimybė atskirti 
stalus).

Stendui priklauso 1 vidutinio dydžio 
staliukas su staltiese ir 2 kėdės  (galimybė 
atskirti stalus).

Stendui priklauso 1 didelis stalas su 
staltiese, 3 kėdės ir papildoma 5m. pločio 
siena su pakyla (galimybė atskirti stalus). 

Jam priklauso 2x4x2,5m stendas, kryptinis 
šviestuvas, 240x90cm stalas su staltiese, 3 
kėdės, šiukšlinė ir prailgintuvas.

200

350

200

500

200

200

4m2 6m2 8m2

Kaina: 129€/dvi dienos

Kaina: 299€/dvi dienos  

Kaina: 499€/dvi dienos

Kaina: 249€/dvi dienos  

Kaina: 499€/dvi dienos

Kaina: 799€/dvi dienos

Kaina: 349€/dvi dienos 

Kaina: 799€/dvi dienos 

Kaina: 999€/dvi dienos

360x60  
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A.2. Papildomi baldai

S-1 
Žalia dvivietė sofa 
(148x80cm) Kaina: 99€ 

S-2 
Dvivietė balta, odinė sofa 
(120x68cm) Kaina: 129€ 

A-1 
Baltas, odinis fotelis 
Kaina: 79€ 

CH-4; CH-5
Juoda, odinė baro kėdė
Kaina: 29€ 

CH-6; CH-7
Odinė, balta(CH-6) arba 
juoda (CH-7) baro kėdė
Kaina: 59€ 

A-2 
Baltas, odinis pufas 
Kaina: 40€ 

CH-1; CH-2 
Paminkštinta balta(CH-1) 
arba juoda(CH-2) kėdė 
Kaina: 29€ 

CH-3 
Balta, odinė kėdė 
Kaina: 40€ 

B-1 
Baltas, laminuotų plokščių 
info baras (90x50x110cm) 
Kaina: 249€ 

F-1 
Juodas, metalinis 
lankstinukų stovas
(140x28cm) Kaina: 49€ 

SH-1 
Stiklinė vitrina
Kaina: 139€ 

SH-3 
Stiklinė vitrina
Kaina: 129€ 

SH-2 
Stiklinė vitrina
Kaina: 159€ 

SH-4 
Stiklinė vitrina
Kaina: 139€ 

T-2 
Baltas kavos staliukas
(80x80cm) Kaina: 39€ 

B.1. Reklama renginio kataloge
Vilniaus tarptautinė monetų mugė'19 turi savo katalogą! Renginio katalogas 
- tai specialus žurnalas, kuriame gausu įdomių straipsnių apie investicinį 
auksą, monetas, banknotus, medalius ir kitus kolekcinius objektus. Leidinys 
bus dalijamas kiekvienam renginio dalyviui. Katalogas bus pristatytas ir 
internetinei Millenium State kolekcininkų bendruomenei. Tai geriausia vieta 
pristatyti savo veiklą ir reklamą kolekcininkams bei investuotojams. 
Katalogo formatas - A4 (210x297mm), leidinyje siūlomos 5 pozicijos Jūsų 
reklamai.

B. REKLAMOS PLOTAI

A1 A2

210mm

297mm B1

210mm

297mm

C1 C2

210mm

297mm D1

420mm

297mm

E3 E4

E1 E2

210mm

148,5mm

B-2 
Juodas, chromuoto stiklo 
baro stalas (    60x110cm) 
Kaina: 49€ 

T-1 
Baltas, apvalus kavos 
staliukas (    70x75cm) 
Kaina: 39€ 

T-3 
Chromuoto stiklo, apvalus 
kavos staliukas
(    70x45cm) Kaina: 39€ 

Kaina: 249€  Kaina: 249€ Kaina: 549€  Kaina: 99€  

Kaina: 99€-  Norėčiau gauti profesionalias grafinio dizaino paslaugas Kaina: 699€  Kaina: 699€ Kaina: 900€  

Vidinis priekinis viršelis

Pilnas puslapis

Puslapis kairėje Puslapis kairėjePuslapis dešinėje Puslapis dešinėje

Pilnas atvartas (du puslapiai) Pusė puslapio

Vidinis galinis viršelis Galinis viršelis
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Mobilusis stendas 
Jūsų ekspozicijos 
erdvėje

Mobilusis 
stendas prie 
renginio įėjimo

Stendas C  

Kaina: 190 €-  

Kaina: 230 €-  

Mobilusis stendas 
Jūsų ekspozicijos 
erdvėje

Mobilusis 
stendas prie 
renginio įėjimo

Stendas B 

Kaina: 170 €-  

Kaina: 210 €-  

Mobilusis stendas 
Jūsų ekspozicijos 
erdvėje

Mobilusis 
stendas prie 
renginio įėjimo

Stendas A  

Kaina: 150 €-  

Kaina: 190 €-  

B.2. Reklama ant renginio bilieto (išskirtinis, ribotas reklamos plotas)

Reklamos vieta ant renginio bilieto! Šis reklaminis plotas 
yra vienetinis. Būk pirmas įsigijęs šį reklaminį plotą ir mes 
garantuojame, kad Jūsų reklamą pamatys kiekvienas 
renginio lankytojas. Jūsų reklama bus patalpinta ant abiejų 
rūšių (internetinio ir popierinio) bilietų.

Mes Jums siūlome galimybę įsigyti mobilųjį stendą su jūsų 
reklama, kuris bus eksponuojamas renginio metu šalia Jūsų 
stendo arba įėjimo zonos. Po renginio stendas su spauda bus 
priduotas Jums. I want to purchase this advertisement space

Jūsų reklama renginio salėje

B.3. Mobilūs stendai renginio metu

B.4. TV ekranai

Reklamuokite Jūsų vardą moderniu būdu! Siūlome galimybę pristatyti Jūsų reklamą 
televizoriaus ekrane. Galite pasirinkti TV ekraną Jūsų ekspozicijos stendo erdvėje arba 
reklamą ant renginio salėje esančio visiems gerai matomo projektoriaus ekrano.

Kaina: 1100€ 

Norėčiau gauti 
profesionalias grafinio 
dizaino paslaugas

Kaina: 99€ 

Kaina: 249€/dvi dienos  
TV ekranas Jūsų ekspozicijos erdvėje

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm): 99€/dvi dienos
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm): 129€/dvi dienos  
PANASONIC 55" (1240x716x47mm): 139€/dvi dienos  

E-bilietas Reguliarus bilietas

Reguliaraus bilieto nugarinė pusė
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Your logo place

B.6. Logotipas renginio tinklalapyje

B.5. Palydovės

Siūlome Jums reklaminį plotą mūsų renginio tinklalapyje. 
Leiskite lankytojams žinoti, jog būsite šiame renginyje! 
Įsigykite 200px x 200px dydžio reklamą su Jūsų logotipu, 
kuris nuves lankytoją tiesiai į Jūsų internetinę svetainę. 

Pritraukite lankytojų dėmesį su palydovėmis. Galite nusamdyti skrajutes 
dalijančias palydoves, kurios platins informaciją apie Jus prie renginio įėjimo 
arba padės bendrauti su parodos lankytojais šalia Jūsų stendo. 

 

 

B.7. Reklama socialiniuose tinkluose 

Leiskite lankytojams sužinoti daugiau apie Jus. Siūlome 
reklamą mūsų socialiniuose tinkluose NEMOKAMAI! 
Prisijunkite prie mūsų!

17-18 NOVEMBER 2018
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

B.8. Reklama MS naujienlaiškyje 

Siūlome reklamos plotą Millenium State naujienlaiškyje. 
Millenium State yra specializuota aukcioninė numizmatikos 
platforma kolekcionieriams ir investuotojams iš viso pasaulio!

Kaina: 30€/ val. 

Kaina: 249€  

Kaina: 599€  

  

  

1-a diena (šeštadienis)

Palydovių skaičius

Naujienlaiškio pavydzys

Logo su nuotrauka

Kontaktai

Papildomos nuotraukos

Apie Jūsų veiklą

Jūsų monetos

Palydovių skaičius
Valandų skaičius Valandų skaičius

2-a diena (sekmadienis)

Kaina 
NEMOKAMAI !200px

200px
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C.1. Viešbutis

C.3. Vertimo paslaugos

C.2. Susikurkite lankstinuką/katalogą

Mes siekiame, kad Jūsų viešnagė Vilniuje būtų patogi ir 
įsimintina, todėl renginio metu siūlome apsistoti Radisson 
Blu viešbutyje. Vilniaus tarptautinė monetų mugė'19 vyksta 
pačiame Radisson Blu viešbutyje, tad Jums nereikės rūpintis, 
kaip nukeliauti į renginio vietą. Taip pat, Jums bus suteiktas 
aukščiausios kokybės aptarnavimas ir įspūdingas Vilniaus 
panoramos vaizdas pro viešbučio langus. Kaip mūsų parodos 
dalyvis, Jūs gausite geriausią kokybės ir kainos pasiūlymą. Vos 
vienu mygtuko paspaudimu tiesiai po registracijos gaukite 
nuolaidos kodą!

Galime suteikti gyvas vertėjo paslaugas renginio metu.
Išsirinkinte kurios kalbos (iš kurios; į kurią) Jums reikalingos.

Versti iš:  

Versti į:  

Sukurkite savo prekių katalogą! Esame pasirengę suteikti 
Jums profesionalias dizaino paslaugas. Mūsų komanda gali 
Jums paruošti katalogus, skrajutes, lankstinukus, plakatus ir 
dar daugiau! Mes susisieksime su Jumis, kad sužinotume jūsų 
poreikius ir pasiūlytume geriausias kainas.

C. PAPILDOMOS PASLAUGOS

C.4. Saugumo dėžės

Tam, kad užtikrinti Jūsų prekių saugumą, galite užsisakyti 
saugumo dėžes renginio metu. 

Man reikia        saugumo dėžės(-ių)

dėžių skaičius

C.5. Apsaugos darbuotojas

Jeigu Jūs manote, kad Jums praverstų 
ir papildoma apsauga, galime Jums 
pasiūlyti apsaugos darbuotojus prie 
Jūsų stendo. Profesionali apsaugos 
agentūra skirs Jums apsaugos 
darbuotoją, kuris užtikrins Jūsų prekių 
saugumą renginio metu. Pasirinkite 
apsaugos darbuotojų norimą kiekį bei 
reikalingas valandas.

Apsauginių darbuotojų skaičius:

Valandų skaičius:

H

C.6. Seifai

Siūlome seifus šalia Jūsų stendo. Norint gauti 
reikiamo dydžio seifą, susisiekite.

Kaina: - € (nuolaidos kodas rezervacijai)  

Kaina: derinama
Kaina: derinama

Kaina: derinama  

Kaina: 14€/val.  

Kaina: derinama 
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C.7. Video reportažas / fotosesija

Norėdami dalyvauti internetiniame aukcione registraciją rasite pagrindiniame tinklalapio puslapyje.
Dar neturite Millenium prenumeratos? Prenumeruokite dabar: millenium-state.com

C.8. Sutikimas oro uoste

Norite užfiksuoti savo dalyvavimą renginyje? Siūlome 
reklamuoti Jūsų stendą ir įmonę fotosesijos ar video 
formatu. Tokiu būdu turėsite progą parodyti visus Jūsų 
įmonės privalumus. Pasirinkite šią paslaugą ir aptarsime 
detales.

Millenium State platforma tampa 
geriausių numizmatinių monetų 
ir kitų kolekcinių  prekių namais. 
Mūsų patirtis, susijusi su retomis 
monetomis, leidžia pasiūlyti 
mūsų klientams aukštos kokybės 
konsignacijos paslaugas. Pagal 
konsignacijos sutartį galima 
pateikti ne tik retas monetas, 
bet ir medalius, banknotus ar 
dekoracijas. 

Kolekcionieriai kviečiami atsiųsti savo retas 
kolekcijas į Millenium State platformą. Millenium 
State internetinis aukcionas vyks lapkričio 16 dieną, 
14:00 valandą Vilniaus laiku. Visus aprašymus 
su nuotraukomis Millenium State komanda įkels 
į platformą. Aukciono dalyviai iš viso pasaulio 
maksimalius pasiūlymus pateiks per paskutinę 
minutę. Millenium State kuria pasitikėjimą tarp 
pirkėjo ir pardavėjo.

Jei norėtumėte 
pateikti savo kolekciją 

MS internetiniam 
aukcionui, Jums 

reikės užsiregistruoti 
millenium-state.
com platformoje - 

registracija nemokama!

Pasirašykite 
konsignacijos 

sutartį ir pateikite 
savo kolekciją į 

Liuksemburgo arba 
Vilniaus ofisą.

Pateikite savo 
kolekciją! 

Užpildykite dalyvio 
formą.

Millenium State 
numizmatikos ekspertai 

paruoš Jūsų kolekciją 
internetiniam aukcionui 

(profesionalus aprašymas 
su aukštos kokybės 

nuotraukomis). 

Parduokite savo 
kolekciją Millenium 

State aukciono 
metu už geriausią 

kainą!

Kaip tai veikia? 

Aukciono laikas - 2019m. lapkričio 16 diena! 

Siūlome greitą ir saugų būdą 
iš Jūsų atvykimo taško patekti 
į viešbutį ar renginio vietą. 
Jums daugiau nereikės rūpintis 
dėl transporto priemonės. 
Pasirinkite šią paslaugą ir 
susisieksime detaliau.

D. INTERNETINIS AUKCIONAS

1. 2. 3. 4. 5.

Kaina: derinama

Kaina: 39€/į abi puses  
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Aš dileris

Vardas*

Telefono numeris*
El-paštas*

Įmonės pavadinimas

Adresas*
Įmonės kodas*

Šalis*
Pašto kodas* PVM nr.:

Iš kur sužinojote apie monetų mugę?* Trumpai aprašykite kokio tipo prekėmis ketinate 
prekiauti renginio metu

Pasirinkite, kuo ketinate prekiauti:

Parašas Data

Sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis (žiūrėti priedą 11psl.)

* Privalomi užpildyti laukai
Jei turite daugiau klausimų, prašome susisiekti:

ms-coin-fair@millenium-state.com
+352 671 08 08 88  

Miestas*

Pavardė*

KONTAKTINIS ASMUO*

Aš privatus asmuo

Renginio tinklalapio

Straipsnių/žurnalų

Iš kitų tokio tipo renginių

Socialinių tinklų

Millenium State naujienlaiškio

El-paštu / SMS / skambučių

Draugų rekomendacijų

Kita

MONETOS MEDALIAI AKSESUARAI KITA
BANKNOTAI DEKORACIJOS INVESTICINIS AUKSAS

REGISTRACIJOS FORMA

Užpildę žemiau pateiktą lentelę atspausdinkite tik 3 registracijos lapus (8, 9, 10psl.), pasirašykite ir siųskite mums :   
- skenuotą failą el-paštu: ms-coin-fair@millenium-state.com 
- arba paštu: Recto et verso, Aguonų g. 4 LT 03213 Vilnius, Lietuva
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CH-4
CH-6

CH-1  

UŽSAKYMŲ SĄRAŠAS

A PARODOS ERDVĖ

B REKLAMOS PLOTAI

Objektas   Kiekis Kaina

Užpildykite sarašą pagal Jūsų poreikius.

A.1. Erdvė ir stendas* (privaloma pasirinkti)

A.2. Papildomi baldai

B.1. Reklama renginio kataloge

Modelis S-1  

A1  

S-1  

CH-2 

CH-5 
CH-7 

B-1  

T-1  

F-1  
T-3  

B-2  

T-2  

SH-1  

SH-3  
SH-2  

SH-4  

80 - 120x60cm  129 €   

99 €   

499 €   

29 €   

349 €   

79 €   
40 €   

499 €   

59 €   
249 €   

39 €   

49 €   
39 €   

49 €   

39 €   

139 €   

129 €   
159 €   

139 €   

249 €   

129 €   

799 €   

40 €   
29€   

299 €   

799 €   
999 €   

699 €   

249 €   

900 €   
699 €   

549 €   

249 €   

200x350cm  

80 - 360x60cm  

8m2  

4m2  

80 - 240x60cm  

200x500cm  

200x200cm  

6m2  

Modelis M-2

C2

Modelis M-1

A2

S-2

CH-3

Modelis L-2

D1

Modelis L-1

B1

A-1
A-2

Modelis S-3

Modelis S-2

C1

Modelis M-3
Modelis L-3

-

-

-
-

-

-

99 €   E1 -

Kainos nurodytos be PVM (21%)*
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Objektas   Kiekis Kaina

B.3. Mobilūs stendai renginio metu

B.4. TV ekranai

B.5. Palydovės

B.6. Logotipas renginio tinklalapyje
B.7. Reklama socialiniuose tinkluose 
B.8. Reklama MS naujienlaiškyje 

C.1. Viešbutis  
C.2. Susikurkite lankstinuką/katalogą 
C.3. Vetimo paslaugos

C.4. Saugumo dėžės 
C.5. Apsaugos darbuotojas 
C.6. Seifai 
C.7. Video reportažas / fotosesija 
C.8. Pasitikimas oro uoste 

150 €   

99 €   

190 €   

170 €   

129 €   

30/val. €   

210 €   

190 €   

139 €   

249 €   

30/val. €   

249 €   -
NEMOKAMAI   

(nuolaidos kodas)   

599 €   

39 €/į abi puses  

14 €/val.   

derinama  
derinama  

derinama  
derinama  

derinama  

-   
-   

-   -   
-   
-   

-   
-   

230 €   

99 €   

Mobilūs stendai šalia Jūsų stendo

TV ekranai šalia Jūsų stendo 

Jūsų reklama didžiajame renginio ekrane

Papilomos dizaino paslaugos

1-a renginio diena (šeštadienis)

Versti iš:
Versti į:

Valandų skaičius:                val.

Valandų skaičius:                val.

Valandų skaičius:                val.2-a renginio diena (sekmadienis)

Mobilūs stendai įėjimo zonoje 

A 180x60 cm

180x60 cm

200x80 cm

200x80 cm

200x100 cm

200x100 cm

A

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm)

PANASONIC 55" (1240x716x47mm)

SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm)

B

B

C 

C

C PAPILDOMOS PASLAUGOS

B.2. Reklama ant renginio bilieto**(vienetinė reklamos vieta)

99 €   

99 €   

1100 €   

99 €   
99 €   

E2
E3
E4

Papildomos dizaino paslaugos

-
-

-

-

-
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1. Apibrėžimai
1.1 „Organizatorius“ tai įmonė „Recto et verso“, kuri yra 
atsakinga už visą renginio organizacinę veiklą.
1.2 „Dalyvis“ (pardavėjas) tai privatus asmuo arba įmonė, 
pristatanti savo prekes ar paslaugas renginio metu.

2. Sutartis
2.1 Visi Dalyviai, užsiregistravę įrenginį ir apmokėję dalyvio 
mokestį pagal išrašytą išankstinę sąskaitą faktūrą, besąlygiškai 
sutinka su šia sutartimi. Užsiregistravę ir apmokėję dalyvio 
mokestį kontaktiniai asmenys sutinka su sąlygomis ir taisyklėmis. 
2.2 Dalyvio registracija laikoma baigta tik tuomet, kai 
organizatoriams yra pateikiama patvirtinta registracijos forma 
internetu arba raštu su apmokėta išankstine sąskaita faktūra.
2.3 Sąskaita faktūra bus išrašyta po renginio. 

3. Renginio planas
3.1 Organizatorius suteikia teisę Dalyviams pasirinkti stendo 
vietą renginio plote.
3.2 Renginio inventorius ir visi baldai privalo likti renginio 
teritorijoje renginio metu.  
3.3 Dalyvis negali perduoti savo stendo vietos trečiosioms šalims 
be išankstinio Ogranizatoriaus sutikimo.
3.4 Visa parodos įranga, priklausanti dalyviams, po renginio 
privalo būti nedelsiant pašalinta. Papildomų įrangos 
sandėliavimo paslaugų nėra teikiama. 

4. Saugumas
4.1 Dalyvis yra atsakingas už savo darbuotojų sveikatą ir įrangos 
saugumą. 
4.2 Visa asmenine parodos įranga, jos pristatymu ir išgabenimu 
Dalyvis arba jo darbuotojai turi pasirūpinti patys.
4.3 Visa, iš renginio Organizatorių išnuomota parodos įranga, jos 
pristatymu ir išgabenimu rūpinasi Organizatorius.
4.4 Dalyvis yra atsakingas už iš renginio Organizatorių 
išnuomotos parodos įrangos saugumą renginio metu. Už bet 
kokią  išnuomotai įrangai padarytą žalą Dalyvis privalo sumokėti 
papildomą mokestį, kompensuojantį padarytą žalą. 

5. Draudimas
5.1 Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio prekių, parodos 
įrangos, stendo, pakuočių ar pakavimo medžiagų sugadinimą, 
jų dingimą ar kitą padarytą žalą pastebėtą prieš, po ar renginio 
metu. Tuo tikslu, Dalyvis turi pasirūpinti savo prekių ir daiktų 
saugumu asmeniškai. 
5.2 Dalyvis su savimi turėtų turėti savo bei savo darbuotojų 
civilinės atsakomybės draudimą prieš trečiuosius asmenis. 

6. Darbuotojai 
6.1 Visi parodos Dalyviai turi nešioti dalyvio korteles. 

7. Fotografija
7.1 Organizatorius yra atsakingas už foto/video medžiagą 
renginio metu reklamos tikslais. 
7.2 Dalyviai, kurie nenori būti fotografuojami ar nenori, kad jų 
atvaizdai būtų naudojami, privalo iš anksto įspėti Organizatorius. 

8. Apmokėjimas
8.1 Visi mokėjimai vykdomi iš karto gavus išankstinę 
sąskaitą faktūrą iš renginio Organizatorių. Dalyviams, laiku 
neapmokėjusiems sąskaitų, dalyvavimas renginyje gali būti 
uždraustas. 

9. Dalyvavimo atšaukimas
9.1 Dalyvis, norintis nebedalyvauti renginyje, privalo atšaukti 
registraciją ne vėliau kaip likus 7 savaitėms iki renginio pradžios, 
tuomet jam bus grąžinama 100% suma nuo visų organizatoriaus 
teikiamų paslaugų.
9.2 Jei Dalyvis atšaukė registraciją likus 7-2 savaitėms iki renginio 
pradžios, tuomet jam bus grąžinama 50% suma nuo visų 

organizatoriaus teikiamų paslaugų.
9.3 Jei Dalyvis atšaukė registraciją likus mažiau kaip 2 savaitėms 
iki renginio pradžios, dalyvio apmokėjimas grąžinamas nebus. 

10. Force majeure 
10.1 Jei renginys yra atšauktas dėl bet kokios priežasties, 
nesusijusios su Organizatoriaus kontroliuojamais dalykais, 
Organizatorius neatsako už Dalyvio veiksmus dėl nuostolių ar 
pretenzijų.

11. Duomenys 
11.1 Pateikdamas registracijos duomenis, dalyvis sutinka, jog 
Organizatoriai galės su juo susisiekti dėl bet kokių klausimų, 
susijusių su renginiu. 
11.2 Dalyvių kontaktinė informacija bus pateikta parodos Dalyvių 
sąraše, kuris bus pateiktas lankytojams.

12. Konfidencialumas
12.1 Dalyvis, įgijęs konfidencialią informaciją iš Organizatoriaus 
prieš, per ar po renginio, privalo išlaikyti visą iš Organizatoriaus 
gautą informaciją, kuri nėra viešinama ir kuri tampa žinoma tik iš 
tarpusavio žodinio ar rašytinio susitarimo, griežtai konfidencialiai.

13. Bendrai
13.1 Kiekvienas Dalyvis privalo susipažinti su šiomis sąlygomis ir 
taisyklėmis bei su jomis sutikti.
13.2 Dalyvis turi teisę reklamuoti savo prekes TIK savo 
ekspozicijos stende, jei jis neįsigijo papildomų Organizatoriaus 
siūlomų reklamos paslaugų. 
13.3 Visi Dalyvio teikiamų paslaugų ar prekių viešinimo būdai  
parodos erdvėje ar kur kitur turi būti patvirtinti Organizatoriaus. 
13.4 Jei pažeidžiamos bet kurios iš anksčiau išvardintų salygų, 
Organizatorius turi teisę uždrausti Dalyviams dalyvauti renginyje, 
jeigu nesutarta kitaip. 

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 
Renginio sąlygos ir taisyklės dalyviams ir lankytojams


