
Tarife de 
participare

5-8 mai 2022, Jucu, Jud. Cluj



Promovare personalizată 
a participării tale la eveniment!

ÎNSCRIE-TE până la 21.03.2022 şi beneficiezi de

pachet de promovare personalizată a brand-ului

tău şi a utilajelor prezente la eveniment.



Tariful media entry include:

• profil companie (logo, nume companie, adresă, site web, link-uri către profiluri de social media, descriere în română şi

engleză maxim 1000 caractere, 3 cuvinte cheie) pe site eveniment.

• anunţarea prezenţei companiei tale (lista expozanţi, plan expoziţie) la eveniment pe platformele de comunicare ale

evenimentului şi ale organizatorului.

*Tariful de înregistrare şi media entry sunt obligatorii, indiferent de suprafaţa standului.

Tarifele sunt exprimate în EUR şi nu conţin TVA.

Tarif înregistrare

200 EUR/companie*

Tarif media entry

100 EUR/companie*



Suprafaţă 

9 - 49 mp

Tarif închiriere spaţiu

peste 100 mp

24 EUR/mp

22 EUR/mp

20 EUR/mp

Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

50 - 99 mp

Chirie spaţiu de expunere în aer liber, pe iarbă



Construcţie pentru spaţiul în aer liber

Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

Cort standard tip pagodă

Tarif: 45 EUR/mp 
Dimensiuni: 3 m x 3 m (9 mp) sau 5 m x 5 m (25 mp).
Include podea şi mochetă culoare standard.
NU include chiria spaţiului, mobilier şi racord electric.

Cort standard tip clasic

Tarif: 22 EUR/mp
Dimensiune minimă 10 m x 10 m (100 mp).
Include podea şi mochetă culoare standard.
NU include chiria spaţiului, mobilier şi racord electric.

Construcţii speciale

Pentru ofertă de preţ va rugăm contactaţi organizatorul.



Chirie spaţiu de expunere în INTERIOR 

Configurația spațiului de expunere interior se va adapta în funcție de evoluția situației pandemice.
Pentru construcțiile în regie proprie este necesară o consultare prealabilă cu organizatorul.
Datorită situației pandemice actuale, numărul standurilor cu 2,3 laturi libere este limitat.

(Pavilion tip cort minim 4 mp = 2 m x 2 m)

cu 1 latură liberă

58 EUR/mp 63 EUR/mp

Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

cu 2,3 laturi libere

NEAMENAJAT - construcție stand în regie proprie

(NU include construcție stand standard, mobilier și racord electric)



cu 1 latură liberă

75 EUR/mp 78  EUR/mp

Tarifele sunt exprimate în euro şi nu conţin TVA.

cu 2,3 laturi libere

Chirie spaţiu de expunere în INTERIOR (Pavilion tip cort minim 4 mp = 2 m x 2 m)

AMENAJAT- construcție stand standard cu organizator

Construcţia standului include:
pereţi pe contur din panouri şi structură modulară ( L= 1 m x H = 2,5 m); podea şi mochetă culoare standard; racord electric (230 V), inclusiv
priză + consum pausal până la 2,5 KW, 1 masă (80 x 80 cm), 4 scaune tip conferinţă, pazie standard (denumire companie, număr stand,
inscripţionare culoare standard).

Configurația spațiului de expunere interior se va adapta în funcție de evoluția situației pandemice.
Datorită situației pandemice actuale, numărul standurilor cu 2,3 laturi libere este limitat.



începând cu 22.03.2022

DLG trimite propunerile de amplasare 

Confirmare spaţiu de expunere şi 

semnare contract

Înscrieri noi în limita spaţiului disponibil

18.02.2022- 28.02.2022 

01.03.2022 - 18.03.2022

Calendar înscriere DLG primeşte intenţiile de participare 

din partea companiilor

03.03.2022 - 21.03.2022



5% pentru a 3-a participare consecutivă (calculat la chirie spațiu)

5% pentru spațiu exterior între 100 - 400 mp (calculat la suprafața care excede 100 mp)

5% pentru spațiu interior mai mare de 25 mp (calculat la suprafața care excede 25 mp)

10% pentru spațiu exterior peste 400 mp (calculat la suprafața care excede 400 mp)

Tarifele diferențiate se aplică numai la tariful de chirie spațiu (fără construcție stand) și se cumulează. 

Pentru participări colective / naționale contactați organizatorul. 

Tarifele diferențiate se aplică doar pentru contractele încheiate (transmitere contract de servicii și formulare F1/ F2 în or iginal) 

până la data de 21.03.2022. Pentru contractele încheiate după data de 21.03.2022 nu se mai aplică tarifele diferențiate.

Tarife 
diferențiate



Raluca Mareș

Mobil: +40 734 584 291

E-mail: r.mares@dlg.org

Ana - Maria Vochin

Mobil: +40 732 945 418

E-mail: a.vochin@dlg.org

împreună cu:
5-8 mai 2022, Jucu, Jud. Cluj

agraria-dlg.orgAgraria

&

Adrian Câmpean

Mobil: +40 799 742 765

E-mail: a.campean@dlg.org

Contact


