Karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA WSPÓŁWYSTAWCY
NA STOISKU POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
32. Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB 2019
Bielsko-Biała, 17 - 19 września 2019 r.
Pełna nazwa płatnika:
Adres		

NIP

E-mail

telefon

fax

Osoba kontaktowa

e-mail

telefon

W cenie stoiska zapewniamy:
● Powierzchnię wystawienniczą wraz z zabudową (meble, lada, stolik, krzesła, wykładzina, stojak na katalogi)
● Atrakcyjną lokalizację stoiska usytuowaną w hali W na skrzyżowaniu czterech ciągów komunikacyjnych
● Zaplecze wyposażone w naczynia, ciepłą i zimną wodę, zlewozmywak, kuchenkę mikrofalową, lodówkę
oraz kostkarkę do lodu
● Obsługę Państwa i gości
● Możliwość korzystania z przekąsek, napojów chłodzących oraz kawy i herbaty
● Obsługę techniczną stoiska
● Sprzątanie stoiska
● Umieszczenie logo współwystawcy na stronach internetowych www.izbakolei.pl, www.izbanatargach.pl
z podlinkowaniem do Państwa strony internetowej
Lp.

pozycja

dla firm

dla pozostałych

		

zrzeszonych w Izbie

		

netto

netto

1. Stoisko standard z zabudową 6 m²

7500
7950
wraz z pełnym wyposażeniem i obsługą			

2. Dopłata do stoiska narożnego

1300
1500
(dwa ciągi piesze) 				
DODATKOWO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

3. Karta parkingowa		

80

80

4. Karta wstępu na bankiet		

150

150

0

1000

1000

1500

5. Kolportaż materiałów reklamowych na stoisku Izby
6. Organizacja spotkania biznesowego na stoisku Izby

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi zobowiązanie
do uiszczenia opłaty wynikającej z karty zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z udziału w targach w terminie po 5 sierpnia 2019 roku
zobowiązujemy się uiścić 100% wartości zgłoszenia na konto organizatora.
Rezygnacja zostanie uznana jeżeli zostanie przekazana wyłącznie w formie pisemnej.

łącznie netto
+VAT 23%
łącznie brutto

Karty zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5.08.2019 roku.
Płatność w terminie 14 dni od daty przesłania karty zgłoszenia.

Kwotę wynikającą z karty zgłoszenia należy wpłacić na konto organizatora:
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
ING Bank Śląski o/Bydgoszcz, konto nr: 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499
Akceptujemy warunki i wyrażamy zgodę na wystawienie faktury vat bez naszego podpisu.

		

Pieczęć firmy, data						

ilość

firm		

podpis Prezes/Właściciel

Kontakt: Anna Modrzejewska | a.modrzejewska@izbakolei.pl | tel. 501 797 551
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. J.K. Chodkiewicza 17 | 85-065 Bydgoszcz
tel. 52 324 93 80 | sekretariat@izbakolei.pl | www.izbakolei.pl

wartość
netto		

