ORGANIZATOR
Reklama Profil
tel. 603 30 20 58

m.bialek@profil.pl
tel. 733 973 910

teresa@profil.pl
www.mtt.opole.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
załącznik do regulaminu

25 maja w godz. 11.00 do 18.00 – UROCZYSTE OTWARCIE O GODZ. 14.00
26 maja w godz. 10.00 do 18.00
27 maja w godz. 10.00 do 16.00

Termin nadsyłania zgłoszeń – 18 kwietnia 2018 r.
Pełna nazwa firmy:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
forma prawna firmy: ...................................................... miejscowość: .........................................................kod: ............................
ul. .............................................................. nr: .............. województwo:............................................NIP: ...........................................
tel. ..…………………www: .……………………………….Imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, e-mail osoby upoważnionej do rozmów
w sprawach targów: ............................................................................................................................................................................
Na targach będziemy prezentować /sprzedawać: ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

ZAMAWIAM (WYPOŻYCZAM)

Domek drewniany - po rozłożeniu lad zewnętrznych ok. 10 m2

CENA NETTO

ILOŚĆ

WARTOŚĆ
OGÓLNA

3 290 PLN/domek

oświetlenie, stół, 3 krzesła, gniazdko elektr. – do domku drewnianego
Powierzchnię zabudowaną w pawilonie targowym - min. 6 m2,
stoisko zabudowane, ścianki, gniazdko elektryczne, oświetlenie, fryz z
nazwą
proszę wpisać głębokość i szerokość stoiska

220 PLN
265 PLN/1m2

Powierzchnię niezabudowaną w pawilonie targowym
proszę wpisać głębokość, szerokość i wysokość stoiska

210 PLN/1m2

podłączenie energii elektrycznej do powierzchni niezabudowanej

165 PLN

Powierzchnia pod arkadami Ratusza - 1 moduł 4m2, w tym: 3
ścianki, lada, 2 krzesła, bez fryzu i prądu

820 PLN/4 m2

Powierzchnia zewnętrzna – odkryta - min. 9 m2
proszę wpisać głębokość i szerokość stoiska

180 PLN/1m2

razem: ....................... zł netto

Zgłaszam udział na naszej powierzchni targowej WSPÓŁWYSTAWCY
Proszę podać nazwę, dane teleadresowe, branżę

Bezpłatny napis na domku lub fryzie dla Wystawców zamawiających domek lub stoisko zabudowane.
Proszę wpisać nazwę firmy i miejscowość / kraj

gratis

Zamawiam dodatkowy płatny napis na domku lub fryzie dla Współwystawcy - 95 PLN netto/napis
Proszę wpisać nazwę firmy i miejscowość / kraj
razem: …………… zł
netto

 zamawiam logo na fryzie - 95 PLN netto/szt.

razem: …………… zł
netto

 zamawiam logo Współwystawcy na fryzie - 95 PLN netto/szt.

razem: …………… zł
netto

Obowiązkowa opłata rejestracyjna ................................................................................................................150 zł
netto
Zamawiam wypożyczenie dodatkowego wyposażenia:
artykuł
stół
krzesło
lada 50x100, h=100
lada 50x100, h=70
hoker
ścianka -1 mb
kotara
drzwi
gniazdko - 220V
wieszak
kosz

cena netto
40 PLN
20 PLN
80 PLN
75 PLN
40 PLN
55 PLN
25 PLN
160 PLN
50 PLN
15 PLN
15 PLN

ilość

ogólna wartość netto

razem: ……..………
zł netto
OGÓLNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI:

(powierzchnia + opłata rejestracyjna + dodatkowe wyposażenie + dodatkowe usługi)

………………………….........................................

netto + 23 % VAT =

…………………........................................................

Zobowiązujemy się do zapłaty 50% należności do 18.04.2018 r., resztę do 04.05.2018 r. do kasy lub na konto Organizatora:

PL

44 1160 2202 0000 0002 3833 2116

MILLENIUM BANK, kod BIC (SWIFT) : BIGBPLPW
Akceptujemy warunki ujęte w Regulaminie, który jest integralną częścią niniejszej Karty Zgłoszenia.
Kwitujemy odbiór Regulaminu.

.............................................................................
miejsce, data

.........................................................................................................
pieczęć firmy Wystawcy i czytelne podpisy prawnie wiążący

