
PRIJAVA IN POGODBA
Sejem:	 	 61.	MEDNARODNI	KMETIJSKO-ŽIVILSKI	SEJEM
Termin sejma: 26. – 31. avgust 2023
Rok prijave: 14. april 2023

Prijavnica je na voljo tudi 
v elektronski obliki na

www.sejem-agra.si

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
T: 02/5642 100, E: info@pomurski-sejem.si, www.pomurski-sejem.si

B

1. Podatki o razstavljavcu - naročniku
Naziv podjetja

Naročamo:

Priključek električne energije

TEHNIČNE STORITVE

Poraba električne energije za priključke nad 10kW po ceni organizatorja. 
Za priklop električne energije 3kW in več je obvezna razdelilna omarica, ki 
jo priskrbi razstavljavec. 

Priključek vode

Vsi priključki so brez opreme (bojler, pomivalno korito, idr.)

Priključek interneta velja za vse dni sejma. Ena licenca velja za enega 
uporabnika oz. napravo in ni prenosljiva. Osnovna povezava z eno licenco 
je vključena v prijavnino.

Priključek interneta in telefona

1/ Za naročila tehničnih priključkov v času priprave (montaže) na sejmu se obračunavajo za 30% višje cene.
2/ Vse cene so v EUR. V cenah ni vključen DDV (razen pri poslovnih vstopnicah), ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1, ki ga plača razstavljavec.
3/ Razstavljavec s podpisom na prijavi sprejme splošne pogoje razstavljanja.
4/ Izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo pošljite do roka prijave po pošti ali e-pošti. Prijavnico lahko najdete tudi na spletni strani www.sejem-agra.si

POSLOVNE VSTOPNICE

DOVOLILNICE ZA PARKIRANJE

DRUGE STORITVE (označite z X)

OPREMA NOTRANJEGA RAZSTAVNEGA PROSTORA
(za razstavni prostor v hali so obvezne obodne stene, talna obloga in 
tipski napis) (označite z X) 

kos cena / €
za svetlobna telesa (230V) 1,5kW (10A) 125,00 / kos

za termična telesa (230V) do 3,0kW (16A) 160,00 / kos

za aparate (400V) do 3,0kW 190,00 / kos

za aparate (400V) do 5,0kW 250,00 / kos

za aparate (400V) do 10,0kW 380,00 / kos

nočni tok 90,00 / kos

cena / €
OSNOVNA UREDITEV
talna obloga, stene, tabla z nazivom 
podjetja (brez logotipa), obešalnik, koš, 
reflektor na vsakih 8 m2  
(brez električnega priklopa)

30,00 / m2

ENOTNA UREDITEV
talna obloga, stene, tabla z nazivom 
podjetja (brez logotipa), obešalnik, koš, 
info pult, skladišče, zavesa, polica 1 tm, 
miza, stoli, reflektor na vsakih 8 m2 
(brez električnega priklopa)

38,00 / m2

pošljite nam ponudbo za opremo prostora

opremo prostora bomo naročili pri svojem 
izvajalcu. 

kos cena / €
priključek vode z odtokom 130,00 / kos

dodatni priključek vode za aparate 60,00 / kos

priključek vode za gostinski prostor 300,00 / kos

kos cena / €
stalna dovolilnica za parkiranje brez 
številke parkirnega prostora za osebna 
vozila

20,00 / kos

stalna dovolilnica za parkiranje s številko 
parkirnega prostora za osebna vozila

35,00 / kos

stalna dovolilnica za parkiranje za 
kombinirana vozila

70,00 / kos

kos cena / €
poslovna vstopnica (vključen 9,5% DDV) 6,00 / kos 

cena / €
sesanje razstavnega prostora za čas sejma 4,50 /m2 

kos cena / €
dodatna licenca za dostop do interneta 30,00 / kos

w

Vpišite naziv izvajalca:

Kraj in datum: Žig in podpis:
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