Usługi dodatkowe
Additional Services

Formularz B
Form B

Nazwa wystawcy | Name of the exhibitor

MEDIA
UTILITIES

Elektryczność | Electricity

Woda | Water connection

140 PLN

do 3kW

500 PLN

doprowadzenie wody | Water inlet

360 PLN

do 9kW

500 PLN

terma i zlew wypożyczenie | Water heater + sink

590 PLN

do 25kW

140 PLN

obwód całodobowy do 3kW/24H | power supply 24h

200 PLN

Prędkość: 1Mb/s | Speed: 1Mb/s

60 PLN

reflektor halogenowy | spotlight

250 PLN

Prędkość: 2Mb/s | Speed: 2Mb/s

80 PLN

reflektor metalhalogenowy | metalhalogen

450 PLN

Prędkość: 5Mb/s | Speed: 5Mb/s

30 PLN

gniazdo elektryczne podwójne | double socket

Internet | Internet connection

inne elementy na zapytanie |other elements of media on demand

MEBLE I DODATKI
FURNITURE AND EXTRAS
150 PLN

szafka | lockable cabinet

200 PLN

lada recepcyjna | counter

250 PLN

gablota | show case

50 PLN

krzesło | chair

250 PLN

witryna | display case

70 PLN

stół | table

300 PLN

lodówka | refrigerator

70 PLN

80 PLN

stojak na ulotki | rack for leaflets and folders

100 PLN

stołek barowy | bar stool
podest 50x50 | podium

50 PLN

150 PLN

podest 100x50 | platform

wykładzina inny kolor niż grafitowa za m2 | carpet in another
color than grey

50 PLN

półka | shelf

300/800 PLN

na zapytanie
on demand

ekran plazmowy 40"/65" | plazma

inne elementy wyposażenia | other elements of equipment

ZABUDOWA WŁASNA WYSTAWCY
EXHIBITOR'S OWN CONSTRUCTION
W przypadku zabudowy własnej wystawcy obowiązuje
opłata serwisowa w wysokości 39 PLN/m2 netto

Termin przesłania projektu: 15 kwietnia 2019. Szczegółowe informacje są
dostępne w ptk.11a regulaminu.

Incase of own booth constructionthe service fee of 39 PLN/m2 net is
charged

Deadline for sending the blueprint: 15 April 2019. Detailed information are defined in the
subsection 11a of the terms and conditions

INDYWIDUALNY PROJEKT ZABUDOWY

INDIVIDUAL BOOTH CONSTRUCTION
Jestem zainteresowany(a) ofertą indywidualnego projektu budowy stoiska.
We are interested in an individual offer of the stand build.

GRAFIKA
GRAPHICS
Zmiana kolorystyki stoiska oklejanie ścian folią z próbnika
oracal za m2 wraz płytą PCV i velcro do ramy systemu|
changing color of walls from oracal per sqm

110 PLN

X

=

Wydruki ploterowe grafiki z naklejeniem za m2 | digital printouts, sticked to walls per sqm

100 PLN

X

=

Ilość m2 | No of m2

Koszt nadruku | Print cost

PROMOCJA W OBIEKCIE TARGOWYM
ONSITE ADVERTISING
50PLN
75 PLN
100 PLN

X
X
X
Ilość
wjazdówek |

450 PLN

X
Ilość punktów |
Number of points

=
=
=
=

Postój jednodniowy na parkingu w czasie targów| One day parking permit
Postój dwudniowy na parkingu w czasie targów| Two day parking permit
Postój trzydniowy na parkingu - uwględniający dzień montażowy | Two day parking permit
Koszt całkowity |
Total cost
Koszt podwieszenia |
Suspension cost

Przygotowanie punktów do podwieszeń z wyciągarką elektryczną | Preparation of susspension points and
electrical elevation

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH
CONFERENCE HALLS RENTAL
W czasie trwania targów istnieje możliwość wynajęcia sal konferencyjnych z bogatym wyposażeniem medialnym. Prosimy o kontakt z
Organizatorem. | During the trade fair there is a possibility to book modern conference rooms. Please contact the organizer.

KOMPLETNE ZGŁOSZENIE WYMAGA PODPISU
TO COMPLETE THE ORDER SIGNATURE IS REQUESTED
Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Złożenie
zamówienia na 7 dni przed targami powoduje
wzrost ceny o 50% | All prices are net and subject to
VAT. 7 days before the event all prices raise 50%

Data | Date

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

