WPIS DO KATALOGU TARGOWEGO

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

Wp is i p ro mo c j a w k a t al o g u t a rg o w y m

Katalog targowy wręczany będzie GRATIS każdemu odwiedzającemu targi. Zawierać będzie program wystąpień
i prezentacji, odbywających się podczas targów, plan hali wystawienniczej, listę wystawców, listę firm
reprezentowanych, opis nowości prezentowanych na targach, wpisy informacyjne wystawców oraz reklamy firm.
Stanowi przewodnik, jest najlepszym skondensowanym źródłem informacji o ofercie wystawienniczej targów.
Wydany zostanie w formacie A5, w pełnym kolorze, na papierze kredowym, w nakładzie ok. 2000 egz.
Wszyscy Wystawcy mają zapewniony standardowy wpis do katalogu drukowanego i internetowego, który jest wliczony
w opłatę rejestracyjną. Jest to wpis podstawowy obejmujący nazwę firmy, dane kontaktowe i krótki opis działalności
firmy. Każdy wystawca może zamówić dodatkowe opcje promocji w katalogu. Są to opcje płatne.
Przed targami wszyscy wystawcy otrzymują wiadomość e-mailową z prośbą o uzupełnienie danych do katalogu.
Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące wpisu, prosimy o kontakt z naszym biurem.
W przypadku zgłoszenia tuż przed targami, opcja wpisu do katalogu drukowanego może być już niedostępna. Katalogi
są drukowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Firma, która wystawia się na targach zawsze jednak jest ujęta w katalogu internetowym.
Standardowy wpis do katalogu targowego (w cenie opłaty rejestracyjnej) obejmuje:
- nazwę handlową
- stronę www
- pełną nazwę firmy
- kolorowe logo firmy
- adres do korespondencji (dane teleadresowe)
- adres e-mail
- wpis informacyjny 450 znaków (bez spacji) w wersji polskiej i angielskiej
Kolorowe logo przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej w formacie .EPS, .PDF, .Al, .TIFF lub JPG.,
rozdzielczość min. 300 dpi, CMYK.

Dane teleadresowe oraz treść wpisu do katalogu proszę przygotować w formie elektronicznej w formacie .txt lub .doc.
wraz z logotypem przesłać na adres: targi@pcidays.pl w terminie do 01.04.2019.
Rozszerzenie standardowego wpisu - dodatkowe 450 znaków ______________________ 150 zł+23% VAT
Drugie dodatkowe logo (1 szt.) ________________________________________________ 200 zł+23% VAT

Razem netto
* VAT nie dotyczy usług organizacji targów i wystaw dla podatników
mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza Polską.

+ 23%VAT *
Razem brutto

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

