Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Fe1e1össégiI Tarsasag
2018. évi közbeszerzési terve
(5. szánui módosftással egységes szerkezetben)
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MegvalósIthatósági
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szolgá1tat.s, elenizés
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Reklámtervezési és szervezési szolgáltatások
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,,Az Agrárinarketing Centrum
Nonprofit
Korlátolt
Felelósségü Társaság részére a
2018. évi SIAL Párizs ki11Itás
magyar kozosségi standjainak
megvalósItása
v11a1kozási
szerzódés keretében"
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promóciós kampny a
ha1fogyaszts nepszerisItesere
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nem
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halfogyasztást nepszercisIto
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belföldi kiemelt
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,,Az Agrrmarketing Centrum
Nonprofit Kft. közosségi
standjainak kivitelezése a
China International Import
Expo kthllItáson"1
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Budapest, 2018. augusztus 28.
ndré Peter
ügyvezetó
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módosItás mdoka: üj beszerzési igény.
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