ОРГАНІЗАТОР

ЗАЯВКАНАУЧАСТЬУВИСТАВЦІ
UKRAINIANDESIGNBRANDS: INTERIORDECOR 2021
(Kyiv-Paris – 27 лютого - 06 березня 2021)

Переконайтеся, що Ваша студія/Підприємство відповідають наступним критеріям:
●

Зареєстрований суб'єкт (приватний підприємець або юридична особа)

●

Більше 50% власності належить громадянам України

●

Кількість співробітників — максимум 250 чоловік (якщо це дизайн-студія)

●

Добра ділова репутація

●

Прогнозоване серійне/мало серійне виробництво продукту

●

Наявність необхідної сертифікації для експорту (якщо це необхідно)

●

Наявність сайту/instagram англійською мовою

●

Наявність прайсів для різних категорій контрагентів

●

Не менш, ніж 50% колекції виготовляється в Україні
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ВСІ ПУНКТИ ЗАЯВКИ ЯВЛЯЮТЬСЯ ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

Загальна інформація про підприємство:
Повна назва підприємства або П.І.П. для ФОП:
________________________________________________
Адреса:
________________________________________________
Тел:
________________________________________________
Сайт (ЯКЩО Є):
________________________________________________
Сторінки у соціальних мережах:
________________________________________________

Опис підприємства, діяльності (загальна кількість працівників, історія створення, продукція (послуги), клієнти,
обсяг продажів та основні етапи розвитку, пов’язані юридичні особи чи ФОПи):

Опис предмету/об’єкту, що подається до участі у виставці (назва, матеріал, розмір, функція, вага, наявність
упаковки):

Очікувані результати від участі у виставці :

ОРГАНІЗАТОР

Заповнену заявку та копії наступних документів надішліть
на електронну поштуexpodesign.ua@gmail.comдо 01.12.2020:
●

Копія статуту (для юридичної особи) або паспорт для приватного підприємця

●

Витяг із реєстру ФОП чи юридичної особи

●

Презентація компанії

●

Каталог товарів

Примітка: МАЙНО зберігатиме інформацію та копії наданих документів, що є частиною наданого Вами
аплікаційного пакету. МАЙНО вважатиме Ваші матеріали конфіденційними та не буде надавати їх
будь-якій третій стороні, крім випадків, якщо цього вимагатиме законодавство, що підлягає
застосуванню.

Партнери Ukrainian Design Brands: Interior DECOR 2021 - KOOPERATIV, Зірковий журнал VIVA!
та спеціальний випуск VIVA!DECOR, Текстильний Клуб TEXTIL HUB та Асоціація Текстильних
Декораторів, найбільший український маркетплейс HOME IDEAS SUPPLY, Асоціація
Design4Ukraine.

Вперше в рамках Ukrainian Design Brands, але вже по традиції тотальної присутності відкриють свої двері київські
салони текстилю та інтер’єрного декору на тижні WELCOME DAYS. WELCOME DAYS. DECO - глибше
проникнення до чарівного світу дизайну, ще більше професійного контенту для дизайнерів та відкриті лаштунки
інсталяцій та презентацій декораторської майстерності для киян та гостей міста!
WELCOME DAYS DECO: 1 березня - 06 березня 2021

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами
+38 067 770 0757, +38 066 848 9233, або пишіть на e
 xpodesign.ua@gmail.com
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Додаткова інформація про проект: www.maino-design.com.ua

