
ДЕКОРУВАННЯ СТЕНДУ ПОВНОКОЛЬОРОВИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ  

Вартість послуги декорування панелей та обладнання становить 405 грн за 1 кв.м.  

(з урахуванням ПДВ). 

Приклад розрахунку вартості для кутового стенду 9 кв.м .: 

405 грн * 2,5 кв.м. (розмір однієї панелі) * 6 (кількість панелей) = 6 075 грн 

Приклад розрахунку вартості для стандартного подіуму  P1/1-0.5 (фронт та бік): 

405 (фронт) + 405 (дві бічні сторони) = 810 грн 

Вартість заклеювання одного фризу: 

фриз (3000х300 мм) = 365 грн 

фриз (4000х300 мм) = 486 грн 

фриз (5000х300 мм) = 610 грн 

фриз (6000х300 мм) = 730 грн 

Експоненту необхідно надати організатору матеріали для друку у відповідності із 

зазначеними технічними вимогами в зазначені терміни: 

 масштаб 1:1; 
 формат tiff (4 канали (Сyan, Magenta, Yellow, Black) без шарів (всі зображення повинні бути 

приведені до єдиного шару (Background), без додаткових альфа-каналів. (Channels), без шляхів 
(Paths) та без LZW-компресії; 

 розділова здатність для растрових зображень: 100 dpi. 

Матеріали необхідно подати НЕ ПІЗНІШЕ, ніж за два тижні до початку заходу, в іншому випадку 

організатор має право відмовити в заклеюванні панелей зображеннями і логотипами. 

РОЗМІРИ ПІД ДРУК 

Панель стінова  
(2500(H) × 
1000(w)) 

Точні розміри для 
макетування 

зображення 
2394 × 964 мм 

 

 

2394 х 964 (мм) – розмір панелі ПВХ 

 
2380 х 950 (мм) - видима частина зображення 

 
7 (мм) - глибина паза 



Подіум P1/1-0.5       
(1000(h) × 1000(w) 
× 500(l)) 

894(h) × 964(w) – фасад 
894(h) × 469(w) – боковини 

 

Подіум PR1  
(1000(h) × r500 × 
R1000) 

894(h) × 1530(w) – фасад 
894(h) × 469(w) – боковини 

 

 

У випадку якщо експонент здійснює заклеювання самостійно, панелі повинні бути очищені 

перед здачею стенду після проведення заходу. Якщо експонент не може очистити панелі 

самостійно, вартість очищення стендів від оракалу становить 30 грн за 1 кв.м. 

УВАГА! 

Якщо ви плануєте повісити рекламні банери на стенд, а НЕ заклеювати панелі 

самонаклеювальною плівкою, ЗАБОРОНЕНО використовувати двосторонній скотч на 

металевих з'єднувальних елементах панелі. Рекомендуємо вам заздалегідь підготувати гаки 

для люверсів банера. 

Ви можете замовити виготовлення банера, вартість - 360 грн за 1 кв.м. 


