Formularz Zgłoszeniowy A

1

Exhibitor Application Form A
DANE WYSTAWCY
EXHIBITOR'S DATA
Firma | Company
Kraj | Country

Miejscowość i kod | Town and post code

Ulica i numer budynku | Street and P.O. number

Numer NIP | VAT ID number

Osoba upoważniona (wg. KRS/CEIDG) | Authorised person

Numer KRS/CEIDG | Company registration number

Firmowy numer telefonu | Company phone

Firmowy adres e-mail | Company e-mail

Strona internetowa | Website

Inny płatnik (proszę podać adres) | Different invoice recipient (please communicate the billing address)

Zgadzam się na otrzymywanie e-faktur
E-mail do wysyłania faktur elektronicznych | E-mail address for e-invoices

We agree to recieve electronic invoices

2 OSOBA KONTAKTOWA
CONTACT PERSON

Mr.

Mrs.

Imię i nazwisko | Full name

Numer telefonu | Phone no

3 ZGŁOSZENIE PODWYSTAWCY

adres e-mail | E - mail address

990 PLN za firmę

SUBMIT CO-EXHIBITOR

990 PLN for a company
Podwystawca zoobowiązany jest do wypełnienia
osobnego formularza A
Co-exhibitor is obliged to fill separate form A

Firma | Company

4 ZAMAWIANA POWIERZCHNIA
FLOOR SPACE

Opłata rejestracyjna
Registration fee
Obowiązkowa
Mandatory

X

390 PLN

Opłata rejestracyjna zawiera:
- wpis do katalogu
- identyfikatory
- katalog targów
The mandatory Exhibitor registration fee
includes:
- entry in the Exhibitor Catalogue
- exhibitor passes
- copy of Exhibitor Catalogue

Cena powierzchni zabudowanej strefa
Niebieska
Blue space price with shell structure

Cena powierzchni niezabudowanej w
strefie Czerwonej
Red zone - space only price

420 PLN

390 PLN

Zamawiana powierzchnia (sqm)
Ordered floor space

Zamawiana powierzchnia (sqm)
Ordered floor space

Numer(y) stoiska
number(s) of stand

Numer(y) stoiska
Number(s) of stand

Koszt pow.
Total cost

Koszt pow.
Total cost

Rabat | Discount

Rabat | Discount

Całkowity koszt
Total cost

Całkowity koszt
Total cost

Cena zawiera:
- nowoczesną zabudowę wysokość 2,5 m; ściany kolor biały
- wykładzinę
- oświetlenie stoiska
- fryz z nazwą firmy
Price includes:
- modern stand system 2.5m high; walls in white color
- carpet
- illumination of the stand
- brand name printed

- Stoisko do własnej aranżacji
- Stand for the own build

W przypadku zabudowy własnej wystawcy obowiązuje
opłata serwisowa w wysokości 39 PLN/m2 netto
In case of own booth construction the service fee of 39 PLN/m2
net is charged

5 KOMPLETNE ZGŁOSZENIE WYMAGA PODPISU
TO COMPLETE THE ORDER UNDERSIGNTHE FORM

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy, iż
zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy treść regulaminu targów, który jest integralną
częścią zgłoszenia. Jednocześnie upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT
bez naszego podpisu.
All prices are net, subject to VAT. We hereby declare that we have read Terms &
Conditions of participating which is inherent part of the application and we
accept all the terms. We authorize the Organizer to issue a VAT invoice without
Data | Date
the Exhibitor's signature.

Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej
zgodnie z KRS/CEIDG
Company stamp and legally binding signature
according to relevant Registry

