
 

PARODOS ĮKAINIAI 
 

2023 m. kovo 30 – balandžio 1 d. 
 

 

* - 2-ame ir 3-ame paviljonuose stendas su atviru vienu arba dviem kampais +10 proc. užsakomo ploto 
kainos; stendas su keturiais atvirais kampais +20 proc. užsakomo ploto kainos.  
 

** - užsakant iki parodos pradžios likus mažiau nei 10 d. d., paslaugai taikomas dvigubas įkainis. 
 

*** - plotui, užsakomam 1-ame paviljone, taikoma 20 proc. nuolaida. 

Turinys 
Mato 
vnt. 

Kaina, 
EUR be 

PVM 

PVM 
suma, 
EUR 

Kaina 
EUR, su 

PVM 

Ekspozicijos plotas 

Patalpoje iki 20 m2 (be stendo įrangos)* m2 80,00*** 16,80 96,80 

Patalpoje nuo 21 m2 iki 50 m2 (be stendo įrangos)* m2 72,00*** 15,12 87,12 

Patalpoje nuo 51m2 (be stendo įrangos)* m2 64,00*** 13,44 77,44 

Standartinė stendo įranga m2 25,00 5,25 30,25 

Lauko aikštelėje iki 200 m2 m2 32,00 6,72 38,72 

Lauko aikštelėje nuo 201 iki 500 m2 m2 30,00 6,30 36,30 

Lauko aikštelėje nuo 501 m2 m2 28,00 5,88 33,88 

Dalyvavimo mokesčiai 

Dalyvio registracijos mokestis  vnt. 150,00 31,50 181,50 

Dalyvio registracijos mokestis (kai dalyvis registruojasi po 
nustatytos registracijos pabaigos datos) 

vnt. 170,00 35,70 205,70 

Subeksponento mokestis vnt. 150,00 31,50 181,50 

Pretendento į parodos laureato vardą registracijos 
mokestis 

vnt. 350,00 73,50 423,50 

Papildoma įranga ir paslaugos 

Vieno trifazio ėmėjo pasijungimas (15 kw)** vnt. 150,00 31,50 181,50 

Vieno vienfazio ėmėjo pasijungimas (3 kw)** vnt. 50,00 10,50 60,50 

Keltuvo ir spec. personalo paslaugos (ne trumpiau 1 
val.)** 

val. 80,00 16,80 96,80 

Krano ir spec. personalo paslaugos (ne trumpiau 1 val.)** val. 170,00 35,70 205,70 

Kėdės nuoma** vnt. 12,00 2,52 14,52 

Stalo nuoma** vnt. 20,00 4,20 24,20 

Vaizdo projekto apie įmonę sukūrimas ir pristatymas 
Expoacademia Facebook paskyroje, expoacademia.lt 
tinklapyje ir VDU ŽŪA tinklapyje 

5 min. 450,00 94,50 544,50 

Vaizdo projekto apie įmonę pristatymas Expoacademia 
Facebook paskyroje, expoacademia.lt tinklapyje ir VDU 
ŽŪA tinklapyje 

5 min. 250,00 52,20 302,50 

Reklaminės medžiagos platinimas užsakant iki parodos 
pradžios likus daugiau nei 10 d. d. (3 platintojai) 

vnt. 300,00 63,00 363,00 

Reklaminės medžiagos platinimas užsakant iki parodos 
pradžios likus mažiau nei 10 d. d. (3 platintojai) 

vnt. 400,00 84,00 484,00 
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