
39-та міжнародна  спеціалізована виставка  
«Освіта та кар’єра – 2022» 

7-8 квітня 2022 року 
 

Конструкція обладнаного виставкового стенду 
 

Виставковий стенд включає наступне 
стандартне оснащення: 
 
1. Стінові панелі (2,5 м – висота) 
2. Фризова панель з найменуванням організації 
3. Подіум  500х1000 (на стенд 8 м2 і більше – 

безкоштовно) 
4. Стіл  
5. Стільці (2шт. – в стендах 4-6 м2, 

  4 шт. – в стендах 8-12 м2) 
6. Світильник  - спот 
7. Корзина для сміття 
8. Розетка з напругою 220 В 

 
 
 
 Позначте необхідне ()                                                                                                                                   Ціни: грн.. 
(з врахування 
Вартість участі у виставці:                        Вартість участі у виставці:  
обладнана площа + реєстраційний              необладнана площа + реєстраційний  
внесок                                        внесок 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 

У вартість обладнаної площі входить її стандартне оснащення (див. вище). 
Оснащення стенду додатковим обладнанням здійснюється за окрему платню 

 
Вартість додаткового обладнання: 

 
 найменування Вартість, грн.  найменування Вартість, грн. 
 стіл 200  полиця для книжок 150 
 стілець 100  вітрина  1000 
 подіум 500  Затягування панелей 

оракалом за 1 м2 
300 

 
 

ОРГКОМІТЕТ ВИСТАВКИ 
Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3, м. Київ, 03150, Україна 
Тел.: +38 044 237-85-43,  тел./факс: (044)  374-07-86    
Тел.моб.: +38 063 237-85-43, +38  093 676-53-38     
E-mail:  expoznannya@ukr.net 
Сайт виставки www.osvitaexpo.com.ua  

                                                                                                                                                                               
 

 

 Обладнана площа , м2 Вартість, грн. 
 4  12300 
 6 16100 
 8 19900 
 12 27500 

 

 Необладнана площа , м2 Вартість, грн. 
 4 9900 
 6 12500 
 8 15100 
 12 20300 
 

mailto:expoznannya@ukr.net
http://www.osvitaexpo.com.ua/


39-та міжнародна  спеціалізована виставка  
«Освіта та кар’єра – 2022» 

7-8 квітня 2022 року 
 

ЗАЯВКА  НА УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ   для  УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Назва організації, 
навчального закладу:   

Контактна особа:   Посада:  
Країна:  Місто:  Пошт. Індекс:  
Адреса:  

Тел: (          ) Факс: (          ) Е-mail:  
  

 Позначте необхідне ()                                                                                                                                Ціни: грн.  
 

Ми замовляємо виставкову площу розміром (мінімальна площа 4 м2) 

 Необладнана площа                                         1300.00 грн.  x 
 

 M2 = 
 

 грн. 

 Обладнана площа  1900.00 грн.  x  
 

M2 =  
 

грн. 
Включає: площа, задня та бокові стінові панелі, 1 стіл і 2 стільці, загальна охорона та прибирання, напис на фризі  

 
                         

                         
 

 Робоче місце 
   2 

 

M2 = 5700.00 
 

грн. 

 Заочна участь      3000.00 
 

грн. 
 розміщення інформації  українською та англійською мовами в електронному каталозі на сайті виставки 
www.osvitaexpo.com.ua,  диплом Учасника. Не включає участь у конкурсах 
 Реєстраційний внесок 4700 

 

грн. 

Реєстрація, розміщення інформації  українською та англійською мовами в електронному каталозі на сайті виставки 
www.osvitaexpo.com.ua, виготовлення 3-х беджів, диплом Учасника, участь у конкурсах виставки 

Додаткове обладнання: 
 Подіум 
 Стіл 
 Стілець 

 

 

грн. 450 
 

150 
 

100 
 

 Обід  - 2 дні  600 грн.  x кількість осіб    
 

 грн. 

Загальна вартість:  
 

грн. 
 

 
 
 
Підпис та печатка_________________             Дата:____             ______ 
 
  
 
 
ОРГКОМІТЕТ ВИСТАВКИ 
Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3, м. Київ, 03150, Україна 
Тел.: +38 044 237-85-43,  тел./факс: (044)  374-07-86    
Тел.моб.: +38 063 237-85-43, +38  093 676-53-38     
E-mail: expoznannya@ukr.net 
Сайт виставки: www.osvitaexpo.com.ua 
                                                                                                                                                                                     

http://www.osvitaexpo.com.ua/
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