Dragi colegi!
Vă invităm să participați la lucrările Congresului XXII Apislavia, care va
avea loc între 09 și 13 septembrie 2018 în Rusia, Moscova, în Parcul Sokolniki
(Centrul Expozițional Sokolniki, pavilionul 2.
Moscova, Sokolnichesky Val, 1, clădire 1)

Înregistrarea participanților
Taxa de înregistrare este de 60 de euro sau de 4.000 de ruble pentru un reprezentant al companiei
sau o persoana. Plata biletului permite participarea deplină la lucrările Congresului în timpul si
pe întreaga perioadă a desfasurarii sale (vizitarea expoziției, intrarea în sala de conferinte și
rapoarte) si, de asemenea, să aiba avantajul întregului pachet de servicii pentru participanții la
Congres (sprijin pentru viza, rezervare de hotel la prețuri speciale, deschiderea în Palatul de Stat
Kremlin, achiziționarea de pachete de excursii și excursii tehnice la prețuri speciale pentru
participanții la Congres).
Pentru expozanții care fac rezervări la expoziție, taxa de înscriere este de 50 sau 100 de euro, în
funcție de zona în care este amplasat standul. Expozanții care au plătit o taxă de 50 de euro au
dreptul la o intrare gratuită a unui reprezentant al expozantului la sala de conferinte și rapoarte pe
întreaga perioadă a Congresului.
Expozanții care au plătit o taxă de 100 de euro au dreptul la intrarea liberă a doi reprezentanți ai
expozantului la sala de conferinte și rapoarte pe întreaga perioadă a Congresului. Toți
reprezentanții/expozanții care au rezervat standurile expoziționale au dreptul să utilizeze
pachetul complet de servicii pentru participanții la Congres.
Pentru lectorii care doresc să facă un raport la Congres, vă rugăm să trimiteți rezumate și
subiecte de rapoarte științifice până la data de 15 iunie 2018 la adresa de e-mail:
info@apislavia.ru indicând timpul necesar prezentarii raportului si numele complet al
vorbitorului.
Indicați, de asemenea, timpul necesar prezentarii raportului.

Programul preliminar al Congresului XXII al APISLAVIA
08-09 septembrie 2018 - înregistrarea și sosirea participanților.
Solicităm participanților, dacă este posibil, să sosească la Moscova pe 8 septembrie 2018.
9 septembrie 2018 - Festivitatea de deschidere a evenimentului va avea loc la Palatul din
interiorul Kremlinului.
Ora exacta a evenimentului este coordonata cu Guvernul Federației Ruse și va fi comunicata
ulterior.
09.09.2018 - sosirea și construirea standurilor pentru expozanți. Pentru expozanții care doresc să
participe la deschiderea Congresului în Palatul Congreselor de Stat din Kremlin, informăm că
evenimentul de deschidere va fi în prima jumătate a zilei, prin urmare, montarea poate fi pusă în
aplicare după deschiderea oficială.
Transportul echipamentelor de dimensiuni mari către Pavilionul expozițional nr. 2 al parcului
cultural Sokolniki trebuie să fie făcut între orele 10.00 și 15.00 pe 09 septembrie 2018.
10-12 septembrie 2018 - ședința Adunării Generale a APISLAVIEI, lucrările Congresului și
Expoziției, program de excursii, excursii tehnice.
13 septembrie 2018 - transportul echipamentului din expoziție, program de excursii.

Suport pentru vize
Toți participanții la Congres trebuie să aibă un pașaport valabil pentru a intra în Federația Rusă.
Intrarea în Federația Rusă necesită viză. Vă rugăm să contactați Consulatul Rusiei in tara dvs. in
vederea obtinerii vizei. In acest scop veti primi scrisori individuale de Invitatie din partea
organizatorilor de la Moscova.
În cazul în care trebuie să primiți o invitație scrisă pentru viză, vă rugăm să contactați
secretariatul Congresului (+7 (495) 607-89-75). În momentul depunerii cererii, vă rugăm să
trimiteți un e-mail la adresa info@apislavia.ru, adresa dvs. de e-mail și adresa poștală adresa
unde trebuie să trimiteți invitația inițială. Specificați și cerințele speciale ale dvs. pentru invitație,
dacă există.

Cazare
Pentru cazare confortabilă a participanților la Congres, camere pre-rezervate în Izmailovo Hotel
Complex, care este al cincilea cel mai mare hotel din lume și are 5.000 de camere. Complexul
este format din cinci hoteluri de 3 stele și de 4 stele, dintre care trei ("Vega", "Beta", "Gamma")
sunt gata să-și deschidă ușile participanților la Congres și oferă cazare confortabilă la prețuri
speciale pentru camerele de diferite categorii.
Pentru a vă înregistra și pentru a primi rezervarea hotelului, trebuie să trimiteți o cerere cu
numele hotelului selectat, perioada rezervării, ora sosirii, numărul de camere, datele din pașaport
sau o copie a documentului pașaport prin poștă info@apislavia.ru. În scrisoarea de returnare va
veni o factură, după plata căreia camera va fi rezervată. Detaliile rezervării vor fi trimise prin email, din care a fost solicitată rezervarea trimisă. Dacă trebuie să obțineți o rezervare la o altă
adresă de e-mail, vă rugăm să o indicați în formularul de rezervare.
Dacă aveți întrebări legate de rezervare, vă rugăm să ne contactați la +7 (962) 368-44-35.
Complexul este situat în imediata apropiere a renumitului parc Izmailovo, lângă Izmailovo
Kremlin.

La o disatantă de cinci minute de complexul hotelier este stația de metrou Partizanskaya. In
aproximativ 10-15 minute se poate ajunge cu metroul spre Piața Roșie, Kremlin și alte obiective
turistice ale hotelului.

Hotel «Vega» 4*
Cameră Standard

Cameră standard: 1 pat (160x200cm) sau 2 paturi (90x200cm), 2 noptiere, LCDTV , telefon,
mini-frigider, seif, birou și 1 scaun, lampă de lectură, lampă de perete și lampă de planșeu, dulap
încorporat cu umerase, scaune si fotolii, un suport pentru bagaje, o masă de cafea.
Baie: duș sau cadă, cântare, prosoape, șervețele cosmetice, oglindă cosmetică, un set de produse
igienice, un uscător de păr, halate de baie la cerere.
Extra: o pătură suplimentară, un set de cusut, papuci, un burete de pantofi, perie, un notepad și
un stilou, două ceaiuri cu un ceainic, o lanternă, ustensile.

Costul de cazare dublă într-o cameră standard este de 3600 de ruble. sau 55 EUR / zi (1800 de
ore sau 27,50 EUR pe persoană / zi). Când se cazează într-o cameră dublă pentru o singură
persoană, se plătește integral costul camerei pe zi.
Mic dejun bufet - 700 de ruble / persoană, plătit la hotel la cerere.
În hotelul "Vega" oferim, de asemenea, cazare în camerele "Deluxe" și "Călătoria în Rusia".
Cameră Deluxe:
Cameră Deluxe: 1 pat (160x200cm) sau 2 paturi (90x200cm), TV LCD cu Smart-TV, telefon,
minifrigider, seif, birou și scaun, lampă de masă, corp de iluminat de perete și lampă de podea,
dulap încorporat cu garduri, 2 noptiere, jumătate de scaune și otoman, suport pentru bagaje,
oglindă completă, masă de cafea, baie , baie, cântare, prosoape, halate de baie, set de igienă,
oglindă cosmetică, seturi de bărbierit.

Extra: o pătură suplimentară, un set de cusut, papuci, un corn de pantofi, un burete de pantofi,
ceaiuri cu un ceainic, o lanternă, ustensile.
Costul de cazare dublă într-o cameră de lux este de 4500 de ruble. sau 68 EUR / zi (2250 de ore
sau 34 EUR pe persoană / zi). Când se cazează într-o cameră dublă pentru o persoană, se plătește
costul total al camerei pe zi.
Mic dejun tip bufet - 700 ruble / persoană, plătit la hotel suplimentar la cererea clienților.
Camera «Călătorie în Rusia» (sală de design, decorate în stil rusesc)
Echipamentele camerei: 1 pat (160x200cm), TV LCD cu funcție Smart-TV, dispozitiv de
încărcaregadgeturi cu funcție de redare muzică, ceas inteligent, telefon, mini-frigider, seif, birou
și scaun, lampă și lampă de podea, dulap încorporat cu umerase, 2 noptiere, jumătate de scaun și
otoman, suport pentru bagaje, oglindă completă, măsuță de cafea, baie, prosoape, halate, cântare,
capace de duș, seturi de dinți, oglindă cosmetică, set de igienă (boboci de bumbac, tampon de
bumbac și șervețele umede) .

Diverse articole: o pătură suplimentară, un set de cusut, papuci, un corn de pantofi, un burete de
pantofi, o perie de haine, un notepad și un stilou, două ceaiuri cu fierbător , o lanternă, ustensile.
Costul de cazare dublă într-o cameră "Călătorii în Rusia" este de 5400 de ruble. sau 80 EUR / zi.
În cazul în care stați într-o cameră dublă pentru o persoană, se plătește costul total al camerei pe
zi.
Mic dejun tip bufet - 700 de ruble / persoană, plătit la hotel, la cerere.

Hotel Beta 3 *
Camera standard
Camera standard din categoria "Standard" - o alegere excelentă de calitate și economii. Fiecare
cameră are o mică sală de intrare cu garderobă, baie și zonă de relaxare, care este echipată cu un
pat dublu 160 × 200 sau două paturi de 90 × 200. Zona de lucru este echipată cu un birou.
Suprafața camerei este de 21 m².
Securitate: seif individual, încuietori electronice, sistem de siguranță la incendiu.
Cameră și echipamente de baie: TV, telefon, mini-frigider, papuci, prosoape, uscător de păr, kit
de igienă personală.

Costul de cazare dublă - 2850 de ruble . sau 43 EUR / zi (1425 RUB sau 21,50 EUR per
persoană / noapte). Când stați într-o cameră dublă pentru o singura persoana se plateste pret
intreg. Micul dejun se plateste additional , la cerere de catre oaspeti - 580 ruble de persoana.

Hotel Gamma 3 *
Camera standard

Camera este dotata cu TL LCD, TV satelit, telefon, aer conditionat, minifrigider perne.
Camera de baie : telefon, uscator de par, prosoape, trusa de igiena personala halat, papuci
Sisteme de siguranta : seif individual, incuietori electronice, system siguranta incendii.
Costul unei cazari duble intr-o camera standard este de 3150 ruble sau 48 EUR/zi, sau1575
Ruble ori 24 EUR/zi /persoana. Camera se plateste la pret intreg daca este ocupata doar de o
singura persoana.
Micul dejun, tip bufet, se plateste aditional la cererea clientului.

Inchiriere spatiu expozitional
Pe site apislavia.ru este plasat aspectul actual al spațiilor de expunere gratuite. În ceea ce privește
rezervarea spațiului expozițional, vă rugăm să sunați la +7 (495) 411-26-20, +7 (962) 368-44-42
sau trimiteți un e-mail la info@apislavia.ru
Costul a 1 m3 zona neagră este:
- în zona verde 12000 rub sau 172 EUR
- în zona portocală 10000 rub sau 143 EUR
- în zona albastră 8000 rub sau 115 EUR
- în zona roz 6000 rub sau 86 EUR
Costul unei construcții standard de 1 m3 este de 1700 rub sau 25 EUR.
Opțiunile pentru clădirile standard sunt prezentate în tabelul de mai jos.
4 m3
1. Pereți în jurul perimetrului
2. Covor
3. Fascia panou cu inscripția pe
prima parte deschisă a
standului (numele companiei,
oraș / țară - număr de simboluri
- 15 simb.)
4. 1 masă rotundă
5. 1 scaun
6. 1 lampă de perete7
. 1 cos gunoi
8. 1 cuier

6 m3
1 Pereți în jurul perimetrului
2. Covor
3. Fascia panou cu inscripția
pe prima parte deschisă a
standului (numele companiei,
oraș / țară - număr de
simboluri - 15 simb.)
4. 1 masă rotundă
5. 2 scaune
6. 1 lampă de perete
7. 1 cos gunoi
8. 1 cuier

9 m3
1. Pereți în jurul perimetrului
2. Covor
3. Fascia panou cu inscripția
pe prima parte deschisă a
standului (numele companiei,
oraș / țară - număr de
simboluri - 15 simb.)
4. 1 masă rotundă
5. 3 scaune
6. 2 lămpi de perete
7. 1 cos gunoi
8. 1 cuier
9. 1 priză de perete

12 m3
1. Pereți în jurul perimetrului
2. Covor
3. Fascia panou cu inscripția pe
prima parte deschisă a
standului (numele companiei,
oraș / țară - număr de simboluri
- 15 simb.)
4. 1 masă rotundă
5. 4 scaune
6. 2 lămpi de perete
7. 1 cos gunoi
8. 1 cuier
9. 1 priză de perete

18 m3
1. Pereți în jurul perimetrului
2. Covor
3. Fascia panou cu inscripția
pe prima parte deschisă a
standului (numele companiei,
oraș / țară - număr de
simboluri - 15 simb.)
4. 1 masă rotundă
5. 4 scaune
6. 2 lămpi de perete
7. 1 cos gunoi
8. 1 cuier
9. 1 priză de perete
10. 2 panouri de perete
11. 1 usa

24 m3
1 Pereți în jurul
perimetrului
2.Covor
3. Fascia panou cu
inscripția pe prima parte
deschisă a standului (numele
companiei, oraș / țară număr de simboluri - 15
simb.)
4. 1 masă rotundă
5. 4 scaune
6. 2 lămpi de perete
7. 1 cos gunoi
8. 1 cuier
9. 1 priză de perete
10. 3 panouri de perete
11. 1 ușă

30 кв. м.
1. Pereți în jurul perimetrului
2. Covor
3. Fascia panou cu inscripția
pe prima parte deschisă a
standului (numele companiei,
oraș / țară - număr de simboluri
- 15 simb.)
4. 1 masă rotundă
5. 4 scaune
6. 2 lămpi de perete
7. 1 cos gunoi
8. 1 cuier
9. 1 priză de perete
10. 3 panouri de perete
11. 1 ușă
12. Cortină textilă
13. lampă fluorescentă

36 кв. м.
1. Pereți în jurul perimetrului
2. Covor
3. Fascia panou cu inscripția
pe prima parte deschisă a
standului (numele companiei,
oraș / țară - număr de
simboluri - 15 simb.)
4. 2 mese rotunde
5. 8 scaune
6. 2 lămpi de perete
7. 1 cos gunoi
8. 1 cuier
9. 2 priză de perete
10. 7 panouri de perete
11. 1 ușă
12. Cortină textilă
13. lampă fluorescentă

Costul echipamentului
pentru zona standard
este de 1700 fiecare
sau
25 EUR per m3

Când închirierea unui spațiu de expunere este mai mare de 36 m3 este posibilă construirea unui
stand individual. Costul este negociat individual. Zona de închiriere, mai mică de 36 m3 este
posibilă numai cu clădirea standard a standului.
Toți expozanții plătesc taxa de înregistrare. (Vezi secțiunea "Taxa de înscriere").
EXCURSII:
1. O excursie cu autobuzul în jurul Moscovei cu o vizită la Catedrala lui Hristos Salvatorul
(durata 4 ore):
- Turul în jurul Kremlinului, ieșire pentru fotografiere și turul de mers pe jos în jurul Pieței
Roșii, transfer la Catedrala lui Hristos Mântuitorul.
- Excursie în Catedrala lui Hristos Mântuitorul, cu ascensiunea pe platformele de observare
la nivelul cupolelor mici ale bisericii. Costul programului este de 2000 ruble / persoană.
2. O excursie cu autobuzul în jurul Moscovei cu o vizită la Catedrala lui Hristos Mântuitorul și
un program în Kremlin (durata de 10 ore cu o pauză de prânz de o oră):
- Turul în jurul Kremlinului, ieșire pentru fotografiere și turul de mers pe jos Piața Roșie,
transferați la Catedrala lui Hristos Mântuitorul.
- Excursie în Catedrala lui Hristos Mântuitorul, cu ascensiunea pe platformele de observare
la nivelul cupolelor mici ale bisericii.
- Pauza de prânz.
- Excursie în jurul teritoriului Kremlinului, cu o vizită la Catedrala Adormirii. Excursie
individuală. Durata - 1 oră 30 minute.
- Muzeul "Camera Armelor". Excursie individuală. Durata - 1 oră și 30 de minute.
- Expoziția "Diamond Fund" din GOKHRAN. Vizitați cu un ghid audio electronic. Durată
- 50min. Costul programului este de 6000 de ruble pe persoană. Grupurile sunt formate
din participanți înregistrați.
Costul programului este de 6000 de ruble pe persoană.
Grupurile sunt formate din participanți înregistrați.

3. Turul Moscovei, noaptea cu autobuzul
Principalul tur de vizitare a capitalei Rusiei va fi introdus printr-un tur al autobuzelor. Veți învăța
informații de bază despre cele mai renumite clădiri din Moscova, monumente, străzi și piețe,
principalele evenimente din viața Moscovei.
Obiective pentru vizionare în timpul excursiei:
Piața Roșie
Vedere a Kremlinului de pe marginea dealului Sofia
Catedrala lui Cristos Mântuitorul, Monumentul lui Petru I
Casa de pe Embankment
Mânăstirea Novodevichy
Universitatea de Stat din Moscova
Sparrow Hills
Poklonnaya Munte
Arcul de Triumf
Bulevardul Kutuzov
New Arbat
Bulevardul Ring
Piața Manege
Piața Teatrului,
Teatrul Bolshoi
Strada Tverskaya
Puskin Square
Durata este de 3-4 ore, costul fiind de 600 de ruble pe persoană.
Grupurile se formează începând cu data înregistrării participanți.

