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РАЗДЕЛ B SECTION B
ПРОДУКТ:

PRODUCT:
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ПРОИЗВОДИТЕЛ
НА ЕКСПОНАТА / СТРАНА:

MANUFACTURER OF THE
EXHIBIT / COUNTRY OF ORIGIN:

КРАТКО ОПИСАНИЕ
НА ПРОДУКТА:
(до 500 знака)

SHORT DESCRIPTION
OF THE PRODUCT:
(up to 500 characters)

СТЕПЕН НА НОВОСТ НА
ПРОДУКТА:
INNOVATION SCOPE OF
THE PRODUCT:  Маркирайте с  избраното. / Please tick the appropriate box.

Новост в световен мащаб
Worldwide innovation

Новост в европейски мащаб
European innovation

Новост за българския пазар
Bulgarian innovation

 Международен панаир Пловдив не може да гарантира публикуването на

посочената във формуляра информация в медиите;

 Организаторите не носят отговорност за достоверността на дадената от

изложителите информация.

Държава / Country: Улица / Street:

Пощ. код / Post code: Град / Town: П. кутия / P.O.B.:

Тел. / Tel.: Факс / Fax:

E-mail: http://

Лице за контакти / Contact person: Тел. / Tel.:

1

ИМЕ НА ФИРМАТА:

COMPANY NAME:

РАЗДЕЛ A SECTION A

N
FORM FOR INNOVATIVE PRODUCTS AND TECHNOLOGIES

ФОРМУЛЯР ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

 International Fair Plovdiv cannot ensure the publishing of the information specified in this

form by the mass media;

 The organizers assume no responsibility for the reliability of the information submitted

by the exhibitors.

 Попълването на този формуляр  не е задължително и не се заплаща от изложителя

 Подадената във формуляра информация за продуктите ще бъде предоставена безплатно

 на средствата за масова информация

 на посетителите специалисти

 Ако представяте повече от един продукт или услуга, моля, копирайте формуляра.

 Filling in this form is optional and at no charge for the exhibitor

 The product information providedin this form shall be provided free of charge

 to the mass media

 to the trade visitors

 For the entry of more than one product or service, please photocopy this form.

Event / Проява ......................................................................................................................................................

Date / Дата: Seal / Печат    Signature / Подпис:

Ordered by / Заявил:
Name / Име Position / Длъжност

(Попълва се на български и английски език) (To be completed in Bulgarian and English)




