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Termeni și condiții - expozant Romanian Market 
 
Organizator “Romanian Vibes”: ROMPRO - Fundația Români pentru Români Olanda 
(www.rompro.nl ). “Romanian Market” se desfășoară în cadrul evenimentului “Romanian Vibes”, 
organizat pe 13 aprilie 2019 în Amsterdam.  
Expozant “Romanian Market”: cel care încheie acord de participare cu organizatorii. 
 
Următoarele condiții se aplică tuturor celor care încheie un acord de participare cu organizatorii 
târgului “Romanian Market”. Acest târg este destinat exclusiv antreprenorilor români care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul Olandei. 
 
1.Selecția participanților: 
“Romanian Market” își rezervă dreptul de a selecta participanții. Dreptul la un loc în cadrul târgului 
este obținut numai după primirea confirmării pe email și achitarea taxei de participare. 
2.Modalitate de plată: 
Plata se va face prin transfer bancar în contul Fundației (detalii pe mail) în maxim 3 zile de la 
primirea confirmării. Neplata în termenul stabilit atrage după sine anularea dreptului de participare 
ca expozant, drept ce revine în totalitate organizatorilor. 
3.Anularea participării de către expozanți: 

● Anularea participării se poate face până la 5 zile de la data plății, perioadă în care banii vor 
fi returnați 100%. 

● Pentru anularea participării mai târziu de 5 zile de la data plății, rambursarea nu va fi 
posibilă.  

4.Desfășurare eveniment: 
Amplasarea și organizarea standului va trebui să fie realizată de către expozanți în intervalul de 
timp 08:00 -10:00. Târgul ”Romanian Market“ se desfășoară în locația Borchlandweg 6-10 1114 
BD Amsterdam Duivendrecht, sala Severiano Ballesteroszaal, între orele 10:30 - 18:30. 

● La locul evenimentului, expozanții vor fi ghidați de către un personal al evenimentului, către 
standul desemnat. 

● Toți expozanții au obligația ca la ora 10:00 să finalizeze aranjările de stand și să fie pregătiți 
pentru primirea participanților. 

● Expozanții au obligația să respecte orele indicate pentru începerea târgului pentru buna 
funcționare a evenimentului și pentru a nu perturba celelalte activități care mai au loc în 
ziua respectivă. 

 

http://www.rompro.nl/
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● Expozanții au obligația să rămână până la terminarea târgului pentru a nu deranja buna 
funcționare a evenimentului. Excepție fac expozanții ofertanți de servicii, care au 
posibilitatea de a alege două intervale de timp pentru sosire și plecare (în cazul în care nu 
pot participa pe tot parcursul târgului): 10:30-15:00 și 15:00-18:30. 

● Încheierea târgului și strângerea standului se va face între orele 18:30 și 19:30. 
5.Utilizarea standului 

● Expozanții vor primi o masă de târg, echivalentul taxei de participare  
● Dacă se doresc mai multe mese per expozant, va rugăm să luați legătura cu organizatorii 

pe vibes@rompro.nl . Aceste ajustări se pot face în limita disponibilității și contra cost. 
● Expozanții au obligația să anunțe în formularul de înscriere dacă vânzarea produselor sau 

prezentarea serviciilor depinde de accesul la sursă de curent.  
● Expozanții au obligația ca sistemele de răcire utilizate (dacă este cazul), să fie de 

dimensiuni mici și protejate pentru a nu deteriora spațiul.  

● În timpul evenimentului este interzisă vânzarea mâncărurilor sau băuturilor 
alcoolice pentru consum în incinta evenimentului. Expozanții pot servii mostre de 

degustare pentru produse alimentare și alcoolice. 
● Depozitarea produsele dvs se poate face în limita spațiului disponibil sub standul dvs. 

Pentru excepții, vă rugam luați legătura cu organizatorii (vibes@rompro.nl). 
6.Alte beneficii: 

● Expozanții vor primi din partea organizatorilor 2 bilete de intrare valabile pe tot parcursul 
evenimentului, inclusiv pentru activitățile de seară (Combi pass) 

● Expozanții care au ales pachetul “Basic + Promo” au inclus: o masă de prezentare la 
Romanian Market plus PROMO: prezentarea și promovarea expozantului înainte de 
eveniment (online pe canalele de comunicare ale Fundației), pe durata Romanian Market 
prin prezentarea materialelor promoționale agreate cu expozantului pe ecranele din sală și 
pe materialele printate care vor fi folosite de organizatori pentru promovarea târgului. 

● Expozanții care au ales pachetul “ROMPRO Friends Business” vor avea parte de: o masă 
de prezentare/ vânzare produse/ servicii + Promovare + Prieten ROMPRO Business 2019. 
Beneficiile ca Prieten ROMPRO Business: 1) buletin informativ lunar (evenimente și 
informații pentru comunitatea de români din Olanda) 2) 5% reducere la cursurile de 
neerlandeză, română sau engleză (Interconnections Școala Online ) și la atelierele pentru 
copii și adulți de la Școala Românească Amsterdam 3) reducere la evenimentele 
organizate direct de ROMPRO 4) Reducere la evenimentele organizate de proiectele 
ROMPRO: Comunitatea Română de Afaceri (RBC) , Școala Românească Amsterdam, 
Interconnections Școala Online 5) Apariția pe tot parcursul anului 2019 pe pagina de 
susținători Business ai Fundației Români pentru Români. 

7.Costuri adiționale: 

 

mailto:vibes@rompro.nl
https://rompro.nl/activitate/interconnections-scoala-online/
https://rompro.nl/activitate/scoala-romaneasca-amsterdam/
https://rompro.nl/activitate/comunitatea-romana-de-afaceri/
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Tuturor expozanților li se va percepe la începerea târgului o taxa de curățenie returnabilă de €10 
numerar pentru menținerea și îngrijirea standului. Expozantul are obligația de a  menține și a 
păstra curățenia pe tot parcursul evenimentului. Pentru rambursarea taxei expozantul are obligația 
să lase locul curat și să colecteze gunoiul. 
8.Siguranță și securitate: 
Toate măsurile de siguranță și securitate sunt asigurate de către organizatori. Toate persoanele 
prezente la eveniment au obligată să respecte indicațiile organizatorilor. 
9.Parcare / transport în comun 
Locația are parcare  proprie. Prețul parcării este de €3 pe zi, deschisă sâmbătă între orele 
08:00-24:00. Costurile parcării sunt suportate individual de expozant.  
 
 
Orice abatere de la termeni și condiții se poate face doar cu acordul organizatorilor.Completând 
formularul de înscriere la “Romanian Market” declaraţi că sunteţi de acord cu condițiile din 
“Termeni și condiții - expozant Romanian Market” și ca datele dvs să fie prelucrate pentru buna 
organizare a târgului, folosite în promovarea evenimentului iar  cei care aleg pachetul ROMPRO 
Friends Business  pentru înscrierea ca Prieten ROMPRO Business. 
 
Va rugăm să rețineți că pe tot parcursul târgului vor avea loc concomitent și alte activități din cadrul 
festivalului Romanian Vibes. 
 
Va așteptăm cu drag! 
 
 
 

 


