
Такси за участие - среща Златни пясъци 
  

“Международна среща на малкия и средния бизнес – конференции, изложение, нетуъркинг и спортни 

състезания", 23 – 27 септември 2014г., к.к "Златни пясъци" (България) - хотел “Мелиа Гранд 

Ермитаж” 
  

Организатор: Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени 

Бизнес Клубове, с подкрепатана Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) 

  

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 
  

  
1. Финансови условия за фирми – изложители 

  

Щанд 3 кв.м. – обикновен 
Разположен в изложбената част на хотел Melia Grand Hermitage***** 

Цена за нечленуващи в ОБК: 400.00 евро 

Цена за членове на ОБК: 200.00 евро 
  

Щанд 3 кв.м. – топ локация 
Разположени срещу входа, ъглови и други възлови позиции в изложбената част на хотел Melia 

Grand Hermitage***** 

Цена за нечленуващи в ОБК: 600.00 евро 

Цена за членове на ОБК: 300.00 евро 
  

2.    Финансови условия за участници, представители на фирми и организации 

Внимание: Цените на нощувките, посочени по-долу са за легло в двойна стая. За 

единични стаи, или за сам гост в двойна стая, се дължи доплащане в размер на 7 евро 

на ден за хотел “Мак” и 21 евро на ден за хотел “Мелиа Гранд Ермитаж” 

  

Обикновен пакет “Мак”, включва: 

- 5 нощувки all inclusiveв хотел Мак *** 

- Участие в трите семинара 

- Посещение на 4-дневното изложение – нетуъркинг 

- Участие в официалното откриване на срещата 

- Участие в бала с маски 

Цена: 195.00 евро 

за членове на ОБК – записване с предимство 

  
ВИП пакет “Мелиа”, включва: 

- 5 нощувки all inclusiveв хотел Мелиа Гранд Ермитаж ***** 

- Участие в трите семинара 

- Посещение на 4-дневното изложение – нетуъркинг 

- Участие в официалното откриване на срещата 

http://www.web.ubclubs.eu/bg/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8


- Участие в бала с маски 

- Участие в Гала вечерта (включваща вечеря, програма, награждаване) 

Цена за нечленуващи в ОБК: 415.00 евро 

Цена за членове на ОБК: 311.25 евр 

  

3. Допълнителни услуги и финансови условия за гости и партньори 

на участниците, представители на фирми и организации  

  
1. Ексклузивно луксозни нощувки 

Възможност за нощуване в по-висок клас стаи, студиа, апартаменти в 

хотел Мелиа Гранд Ермитаж на преференциални цени. 

2. Участие в спортен турнир 

Спорт по избор – тенис, футбол, волейбол, дартс. 

Цена за нечленуващи в ОБК: 40.00 евро Цена за членове на ОБК: 

28.00 евро 
3. Гала вечер 
Тържествено закриване с награждаване и вечеря 
Цена за нечленуващи в ОБК: 70.00 евро Цена за членове на ОБК: 49.00 евро 

4. Нощувка – легло в двойна стая 

all inclusive в хотел Мелиа Гранд Ермитаж ***** 

Цена за нечленуващи в ОБК: 53.00 евро Цена за членове на ОБК: 

39.75 евро 
5. Нощувка – единична стая 

all inclusive в хотел Мелиа Гранд Ермитаж ***** 

Цена за нечленуващи в ОБК: 74.00 евро Цена за членове на ОБК: 

55.50 евро 
6. Нощувка – легло в двойна стая 

all inclusive в хотел Мак***  

Цена за нечленуващи в ОБК: 24.00 евро Цена за членове на ОБК: 

24.00 евро 
7. Нощувка – единична стая 

all inclusive в хотел Мак***  

Цена за нечленуващи в ОБК: 32.00 евро Цена за членове на ОБК: 

32.00 евро 
Всички цени са крайни и върху тях не се дължат допълнителни данъци и 

такси. 

  

ВНИМАНИЕ: На всички участници в международната среща се 

предоставя възможност за удължаване на престоя до 3 дни преди или след 

събитието, както и възможност за настаняване на семейства или приятели 

на участниците при изключително атрактивни условия, при цени с 20 – 

30% по-ниски от тези, обявени в сайтовете или на рецепцията: 

Условията за настаняване на деца и трети възрастен в двойна стая са 

следните: 

* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с двама пълноплащащи 

възрастни в една стая, се настанява и изхранва безплатно. Второ дете, 



настанено с двама пълноплащащи върастни, на допълнително легло ползва 

70 % отстъпка от цената за легло в двойна стая. 

* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с един пълноплащащ 

възрастен в една стая, се настанява и изхранва безплатно, а възрастния 

заплаща за единична стая. Второ дете, настанено с един пълноплащащ 

върастни, на допълнително легло ползва 70 % отстъпка от цената за легло в 

двойна стая. 

* Възрастен, настанен на допълнително легло в двойна стая заплаща 80 % 

от цената за редовно легло в двойна стая. 

Необходима е предварителна заявка, 

направена най-късно до 19 септември 2014 г. 

  

Паричния превод трябва да се извърши по сметката на: 

СПМСБ – ОБК 

IBAN: BG17UBBS80021095166230 

Банка ОББ 

Гр. София 

  
За допълнителна информация: 
Мирена Макрова 
И.д. Орг. Секретар 
Тел. +359 894 377 977 
e-mail: office.ubclubs@gmail.com 

  
   Ако желаете да получите този документ в алтернативен вариант, 

моля, позвънете на +359 894 377977 или пишете на e-mail: events@ubclubs.eu 
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