Formularz 1a

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Pełna nazwa firmy (płatnika)

Miasto

Adres

Kod

Kraj

Telefon

www

E‐mail

Fax

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu

Adres korespondencyjny jeśli inny:

W skład każdego pakietu wchodzi:



wynajęcie powierzchni wystawienniczej
zabudowa typu Octanorm:
‐ ściany białe do wysokości 2,5 m oddzielające wynajętą powierzchnię od sąsiadujących z nią stoisk innych wystawców
‐ linię fryzową z każdej otwartej strony stoiska
‐ napis z nazwą firmy (maksymalnie 25 znaków)
‐ numer stoiska
‐ wykładzina targowa w dowolnie wybranym kolorze
‐ 1 punkt świetlny (halogen 150 W) na każde 3 m2 powierzchni stoiska
‐ 1 podwójne gniazdo elektryczne
‐ 3 krzesła, stół
‐ wieszak na ubrania
‐ kosz na śmieci

•
•
•


•

www.erotrends.pl

•
•

udział we wspólnej użytkowej powierzchni
(ogólna powierzchnia wystawiennicza pomniejszona o powierzchnię użytkową stoisk)
utrzymanie czystości przejść i korytarzy w trakcie Targów
dozór nad Targami
ochronę przeciwpożarową przez cały okres
(począwszy od rozpoczęcia montażu do zakończenia demontażu stoisk)
ogólną dekorację terenów Targowych
ogólne oświetlenie terenów Targowych w czasie trwania imprezy
(od rozpoczęcia montażu do zakończenia demontażu stoisk)
kampanię informacyjną i reklamę Targów

Organizator PLAYROOM , ul. Prosta 2/14, 00‐850 Warszawa, tel. +48 22 101 77 34, fax +48 22 101 77 35, info@erotrends.pl

DANE UCZESTNIKA:

OPŁATA REJESTRACYJNA

Cena netto
za moduł

(do 28.02.2014)

(po 28.02.2014)

499,00

499,00

2999,00

3748,75

4299,00

5248,75

5699,00

6998,75

8599,00

10498,75

PAKIET SMALL BUSINESS 6m2
Powierzchnia razem z zabudową (3 x 2 metry)

PAKIET BASIC 9m2
Powierzchnia razem z zabudową (3 x 3 metry)

PAKIET STANDARD 12m2
Powierzchnia razem z zabudową (4 x 3 metry)

PAKIET OPTIMA 18m2
Powierzchnia razem z zabudową (6 x 3 metry)

Wybieram
pakiet

✔

www.erotrends.pl

Cena netto
za moduł

Organizator PLAYROOM , ul. Prosta 2/14, 00‐850 Warszawa, tel. +48 22 101 77 34, fax +48 22 101 77 35, info@erotrends.pl

ZAMAWIAMY PAKIET WYSTAWIENICZY

Powierzchnia razem z zabudową (6 x 4 metry)

10299,00

12623,75

BEZPŁATNY WPIS DO KATALOGU TARGOWEGO:

Nazwa Firmy

Miasto

Adres

Kod

Kraj

Telefon

www

E‐mail

Fax

Opis działalności firmy w języku polskim (max. 500 znaków)

Opis działalności firmy w języku angielskim (max. 500 znaków)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na wpisanie do bazy danych oraz na wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w
przyszłości przez PLAYROOM ul. Prosta 2/14 00‐850 Warszawa (zgodnie z przepisani ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 101 z 2002 r.
poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT

NIP:
EU VAT:

Forma prawna Wystawcy, organ rejestrowy, numer:

Pieczątka firmy (płatnika)

Data zgłoszenia oraz podpis osoby
upoważnionej do podpisywania umów
(imię i nazwisko)

Data, podpis i pieczątka

Podpisując niniejszą Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa akceptujemy obowiązujące nas Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin Targowy oraz
zobowiązujemy się przestrzegać postanowień w nich zawartych.

www.erotrends.pl

Potwierdzenie przyjęcia formularza
przez Organizatora

Organizator PLAYROOM , ul. Prosta 2/14, 00‐850 Warszawa, tel. +48 22 101 77 34, fax +48 22 101 77 35, info@erotrends.pl

PAKIET EXTRA 24m2

