USŁUGI REKLAMOWE I INNE

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)

Usługa
Możliwość ekspozycji roll-up’u na terenie Targów. Oferujemy doskonale
widoczne miejsca poza Państwa stoiskiem, gdzie można postawić roll-up.
(miejsce do ustalenia)

Cena za szt.
1500 zł netto

Ilość

Koszt całkowity

Usługa
Zamieszczenie logotypu Wystawcy na graficznym planie Targów

Cena
300 zł netto

Ilość

Koszt całkowity

Terminy
prezentacji

Koszt całkowity

Mo ż l iw o ś ci r e kl am y

Usługa

Cena za 1
prezentację
2000 zł netto

20-minutowa prezentacja oferty firmy
w Strefie Inspiracji
Temat wystąpienia i nazwisko prelegenta:

Usługa

Cena

Hostessa

70 zł / godzinę /
osobę
100 zł / godzinę
/ osobę

Hostessa ze znajomością
j. obcego

Ilość
osób

Ilość dni
targowych

Ilość
prezentacji

Godziny pracy
9.00 – 17.00

Cena netto /
dzień targowy
560 zł netto

9.00 – 17.00

900 zł netto

Razem

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

USŁUGI REKLAMOWE I INNE

W yst aw c a

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

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

Usługa
Indywidualna ochrona stoiska w dniu
montażowym oraz w godzinach
nocnych podczas dni targowych

Mo ż l iw o ś ci r e kl am y

NR STOISKA

Cena
60 zł /
godzinę /
1 osobę

Dni targowe
Dzień
montażowy
Pierwszy dzień
targowy
Drugi dzień
targowy

Ilość osób

Cena za
1m2/dziennie

Usługa
Zamawiamy odkurzanie stoiska (stoisko odkurzane jest raz
dziennie przed otwarciem targów)

Godziny pracy

Ilość dni

Ilość m2

Razem

Razem

5 zł netto

Usługa
Możliwość promocji za pomocą naklejek podłogowych z logotypem lub inną
dowolną grafiką, umieszczonych w alejkach targowych.

Cena
WYCENA INDYWIDUALNA

Projekt dostarczony przez klienta zgodnie z wytycznymi od Organizatora.

Cena wyliczana jest na podstawie wymiarów
projektu (dostarczanego przez
zamawiającego) przy wcześniejszej weryfikacji
możliwości technicznych.

Cena zawiera koszt produkcji.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

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
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Usługa
Reklamowa Foto Mata dywanowa z
logotypem lub dowolną grafiką
rozmiar: (150 cm x 150 cm)
Projekt dostarczony przez klienta zgodnie z
wytycznymi od Organizatora.

Mo ż l iw o ś ci r e kl am y

Cena zawiera koszt produkcji.

Lokalizacja
Przy wejściu głównym do
recepcji targowej na
zewnątrz budynku

Cena za szt.
2500 zł netto

Przy wejściu głównym do
recepcji targowej wewnątrz
budynku

2500 zł netto

Przy wejściu do hali
targowej

2000 zł netto

W alejkach targowych

2000 zł netto

W strefie Food & Drink
Area

2000 zł netto

Usługa
Podczepienie do dźwigarów stałej konstrukcji dachu
hali EXPO XXI flag, bannerów lub elementów
przestrzennych, dostarczonych przez zamawiającego
Flagi, bannery lub systemy przestrzenne powinny być
przygotowane do podczepienia, posiadać obciążniki oraz
oczka do zawieszenia.

Ilość sztuk

Razem

Cena
WYCENA INDYWIDUALNA
Cena wyliczana jest na podstawie wielkości flagi, banneru
lub elementu przestrzennego (dostarczanego przez
zamawiającego) przy wcześniejszej weryfikacji możliwości
technicznych.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Razem netto
+ 23%VAT *
Razem brutto
* VAT nie dotyczy usług organizacji targów i wystaw dla podatników
mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza Polską.

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

