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ADEZIUNE – CONTRACT

TÂRG PASCAL
6 – 9 APRILIE 2017, SALA POLIVALENTA BRAILA

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA BRAILA
Braila, Aleea Pensionatului nr.3
Tel/ Fax: 0239613172; 0722435176
office@cciabr.ro; www.cciabr.ro

C

in parteneriat cu

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Firma:

Cont bancar:

Domeniul de expunere:

Banca:

Adresa:

Persoana de contact:

CUI:

Telefon/Fax/ Mobil:

Nr. inregistrare ORC:
Director general:

E-mail:

Profilul:
 produse tradiționale (ouă vopsite, preparate
Data limita de înscriere si plata: 24 martie 2017
din carne si pește, brânzeturi, vinuri);
Amenajare standuri: 5 aprilie 2017
 dulciuri de casă (cozonaci, checuri, prăjituri,
Deschis zilnic pentru vizitatori: 10:00 - 19:00
torturi, ciocolată, biscuiți si pișcoturi);
 legume si fructe conservate traditional;
 produse apicole;
 confecții textile și pielărie pentru adulti si copii;
 flori si aranjamente florale;
 cadouri și suveniruri;
 artizanat, picturi, gravuri, birotica etc.
 alimentatie publica.
Taxa participare: 400 lei + TVA
Bransament electric:
ORGANIZATOR

EXPOZANT

Presedinte CCIA Braila

Director General

Stefan Fusea_______________________________

__________________________________

ANEXA
IMPORTANT


Rezervarea spatiului din holul Salii Polivalente sau pe platoul din față se face in ordinea
depunerii Adeziunilor-Contract semnate.



Organizatorul va asigura dotari standard: masa cu 2 scaune, priza monofazica, cos gunoi si paza
in afara programului de vizitare.



Expozantii sunt raspunzatori de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor si
accidentelor in locatia târgului, pe intreaga perioada de desfasurare.



Expozantii vor respecta normele sanitar veterinare in conformitate cu legislatia specifica in
vigoare privind comercializarea produselor alimentare.



Expozantii au obligatia sa respecte strict programul expozitiei si sa nu paraseasca standul
inchiriat pâna la sfarsitul manifestarii.



Program zilnic de vizitare a târgului: 6 – 9 aprilie 2017, intre orele 10:00 – 19:00.



Firmele participante la targ vor fi promovate pe site-ul CCIA Braila pe tot parcursul anului 2017.



Persoane contact: Brânzoi Ștefana, Cojocaru Dumitra, Stoian Anisoara; 0239613716,
0239613172; 0725974787; 0722435176, e-mail office@cciabr.ro.

