AUTO 2019 ielūgumu un caurlaižu sadalījums dalībniekiem*
AUTO, AUTO MEHĀNIKA, AUTO EXOTICA

Nelieli ekspozīcijas laukumi (auto piederumi, papildinošā ekspozīcija)

Laukums m2

4-6
7-10
11-15
16-30
31-40
41-60
60+

Bezmaksas ielūgumu skaits Bezmaksas dalībnieku caurlaižu
dalībniekam klientu
skaits stenda darbiniekiem izstādes
uzaicināšanai uz izstādi*
norises laikā

15
20
25
30
35
45
50

AUTOMOBIĻU EKSPOZĪCIJAI - lielie ekspozīcijas laukumi
(vieglie auto, komerctransports, vilcēji)
Laukums m2
Bezmaksas ielūgumi
Bezmaksas dalībnieku caurlaides
līdz 60
25

60-120
121-200
200-300
>300

45
65
100
200

4
5
6
9
12
15
18

7
14
16
20
30

Autocaurlaides (stenda darbinieku a/m novietošanai dalībnieku autostāvvietā izstādes
norises laikā) - 1 gab. platībai līdz 20m2, 2 gab. platībām 20m2-100m2. 4 gab -lielām
ekspozīcijām virs 100m2. Autocaurlaidēs nav jānorāda a/m numurs, autocaurlaides
tiek skanētas iebraucot izbraucot no autostāvvietas. Papildus autocaurlaides nav
iespējams iegādāties - a/m vietu skaits halles pieguļošajā teritorijā esošajā dalībnieku
autostāvvietā diemžēl ir ierobežots atbilstoši teritorijas izmēriem!
VISAS CAURLAIDES Dalībfirmas pārstāvji var saņemt Izstādes infocentrā izstādes iekārtošanās laikā
(10.un 11. aprīlis). IELŪGUMI tiek iepriekš nosūtīti elektroniski uz Dalībnieka līgumā norādīto e-pastu.
P.S. Darbinieku caurlaidēs tās saņemot jāieraksta Vārds Uzvārds, foto nav nepieciešama.
P.P.S. Caurlaides nepieciešamas tikai izstādes darba laikā. Stendu iekārtošanās laikā caurlaides,
un auto caurlaides nav nepieciešamas, bet tās ir jāizņem līdz iekārtošanās laika beigām un
jāizdala darbiniekiem, kuri izstādes laikā strādās stendā,lai tie varētu iekļut hallē kad sākas izstāde.
Papildus ielūgumi maksā 4,00EUR+PVN/gab. līdz 30 gab., 3,50EUR+PVN/gab. ja pērk vairāk kā 30,
3,00EUR+PVN/gab ja pērk vairāk kā 80.
Ieejas biļete - 7 €
Pensionāriem – 5 €
Studentiem, skolēniem, invalīdiem – 4,50 €
Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 bērni līdz 18 gadu vecumam) – 15 €
Par katru nākamo bērnu – 1,50 €
Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas
Autostāvvieta APMEKLĒTĀJIEM:
no plkst.10:00–15:00 – 6 €
no plkst.15:00–19:00 – 5 €

