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ФОРМУЛЯР

START-UP APPLICATION FORM
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СТАРТЪП ЗОНА

Company name:

Наименование на фирмата:

P.O.Box / П. кутия: Street / Улица:

Postal code / П. код: Town / Град: Country / Държава:

Tel. / Тел.: Fax / Факс:

E-mail: http://

ADDRESS / АДРЕС

1

VAT ID No. / ИН по ДДС:

UIC / ЕИК:

Contact person: / Лице за контакт:                                                                                     Position / длъжност:

Tel. / Тел.: E-mail:

Recommended application date:
Препоръчителен срок за заявка: 29.02.2020To be completed in triplicate

Попълва се в три екземпляра

2

5

Have you asked for and/or received support from one or more of the following sources? (YES/ДА) (NO/НЕ)
Искали ли сте и/или получили ли сте помощ от един от следните източници?

National Organization (i.e. Chief Scientist) / Национална организация:

National or International Technological Funds / Национален или международен технологичен фонд:

Venture Capital / Рисков капитал:

I have not asked for or received support from the above sources / Не съм искал или получавал помощ от посочените източници:

Was the company founded before 2015? / Била ли е основана компанията преди 2015 г.?

The company capital is owned by private entrepreneurs:
Капиталът на компанията се притежава от частен предприемач:

The presented innovative and high-technology products and services are in the area of (please specify)
Представените иновативни и високотехнологични продукти и услуги са от областта на (моля посочете)

The registration fee of Start-up Company for participation in “Hemus 2020”
is 160 euro. With the registration you will get exhibition area up to 6 sq.m.,
including table and chair, and location on a “first come, first served” basis.

The Organizing Committee of “Hemus 2020” will approve the applicants for
Start-up Section, based on the criteria for start-up participation.

In order to qualify for the Start-Up Section each applicant is to answer each
section listed below.

The scanned form is to be submitted via e-mail address:
y.mincheva@fair.bg; manager@hemusbg.org.
For more details please visit www.hemusbg.org, or contact Mrs. Mincheva/
Mr. Parushev (the contact details are on the “Contacts” section of “Hemus
2020” website).

Таксата за регистрацията на стартъп компания за участие в „Хемус
2020“ е 160 евро. С регистрацията ви се предоставя изложбена площ до
6 кв. м., включително маса и стол, като местоположението на излож-
бената площ зависи от реда на регистриране на изложителите.
Организационният комитет на „Хемус 2020“ ще одобрява кaндидатите
за стартъп секцията на Изложението въз основа на критериите за
участие на стартъп компании.
За да бъде одобрен за стартъп секцията на Изложението, всеки канди-
дат трябва да попълни необходимата информация, във всяко едно от
полетата, посочени по-долу.
Сканираният формуляр трябва да бъде изпратен на e-mail адрес:
y.mincheva@fair.bg; manager@hemusbg.org.
За повече информация, моля посетете www.hemusbg.org, или потърсете
г-жа Минчева/г-н Парушев (данните за контакт са посочени в секция
„Контакти“ на интернет страницата на Изложението).

The participation in “Hemus 2020” is approved by: / Участието в „Хемус 2020“ е одобрено от:

Name of the company CEO/Име на Изпълнителния директор на компанията Signature/Подпис: Date/Дата
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