
 

 

 

 

 

 

 

ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГИЙН 

ШИЛДГҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ 
 

Үзэсгэлэн яармагт оролцогч байгууллагуудыг дараах номинациудаар шалгаруулж 

шилдгүүдийг тодруулна. 

 

1. Шилдэг төсөл хэрэгжүүлэгч (Орон сууц, Үйлдвэрлэл) 

2. Шилдэг үйлдвэрлэгч (Барилгын материал)   

3. Шилдэг ханган нийлүүлэгч (Үйлдвэрлэгч, Импортлогч) 

4. Шилдэг шинэ технологи нэвтрүүлэгч (Барилгын материал, Орон сууц) 

5. Шилдэг шинэ орон сууц 

6. Шилдэг бүтээгдэхүүн (Барилгын материал) 

7. Шилдэг Оролцогч 

 

Шилдэгт нэрээ дэвшүүлэх хүсэлтэй байгууллагуудын материал хүлээн авах хугацаа: 

● Барилгын материалын үзэсгэлэнд оролцогчид: 2019 оны 04 сарын 26-ны 16:00 

цаг 

● Орон сууц, Хаус дизайны үзэсгэлэнд оролцогчид: 2019 оны 05 сарын 03-ны 16:00 

цаг хүртэл зохион байгуулах комисст хүлээн авна. 

Шилдэгт материал ирүүлэх байгууллагуудад дараах шаардлагууд тавигдана. 

 (4 сарын 25-наас өмнө) 

 Экспогийн Frame сольсон байх 

 Байгууллагын пэйж-д экспогийн видео рекламыг шэйрлэсэн байх 

 Тайлбайн засалтаа гэрээнд заасан хугацаанд хийж дуусгасан байх 

 

Шилдэгт бүрдүүлж өгөх материал:   

 Байгууллагын танилцуулга (Брошур) 

 Шилдэгт нэр дэвшиж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний танилцуулга, брошур 

 Шилдэгт нэр дэвших хүсэлт (www.barilgaexpo.mn) сайтнаас татаж авах 
 

Шилдгүүдэд шагнал гардуулах, хаалтын үйл ажиллагаа:  

Үзэсгэлэнгийн шилдгүүдийн шагналыг 2019 оны 05 сарын 06-ны 18:30 цагт “СӨҮЛ” 

ресторанд болох хаалтын хүлээн авалтан дээр гардуулна. (Хаалтын үйл ажиллагааны 

урилгыг үзэсгэлэнгийн үеэр өгнө). 

 

 

“BARILGA EXPO – 2019” 

Олон улсын үзэсгэлэн яармагийг 

 зохион байгуулах хороо 

 

 

 

http://www.barilgaexpo.mn/


“BARILGA EXPO-2019” ОЛОН УЛСЫН ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН 

ШИЛДЭГТ НЭР ДЭВШИГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН АНКЕТ 

 

 

1. Нэр дэвших номинацийн нэр: 

ШИЛДЭГ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ (Орон сууц, Үйлдвэрлэл) 

ШИЛДЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ (Барилгын материал)   

ШИЛДЭГ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ (Үйлдвэрлэгч, Импортлогч) 

ШИЛДЭГ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭГЧ (Барилгын материал, Орон сууц, 

Үйлчилгээ)  

ШИЛДЭГ ШИНЭ ОРОН СУУЦ  

ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН (Барилгын материал) 

ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧ 

 

2. КОМПАНИЙН НЭР: ______________________________________________________________________ 

 

o Байгуулагдсан огноо: ____________________   Гэрчилгээний дугаар: __________________________ 

o Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл_______________________________________________________ 

o Үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа       ______________жил 

o Утас: _________________________   Гар утас: ____________________________________ 

o Вэб: _______________________________  Цахим шуудан: ____________________________ 

o Хаяг: ________________________________________________________________________________ 

3. Урьд нь авч байсан томоохон шагнал, урамшуулал: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. НОМИНАЦИД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ: /Номинацид нэр дэвших, болсон үндэслэл, хийсэн  

ажлын талаар бичсэн тайлбар/   (Албан бичиг хавсаргаж болно.) 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Анкетийг үнэн зөв бөглөсөн:  

Албан тушаал: ___________________________        Нэр: ________________________________________    

 

Гарын үсэг :  _________________________                      Огноо: ___________________________ 

 

Анкет хүлээж авсан ажилтан:  ..............................................    /………………………………. / 

 


