Formularz 1B

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Adres

Miasto

Kod

Kraj

Telefon

www

E-mail

Fax

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu

Adres korespondencyjny jeśli inny:

ZAMAWIAMY POWIERZCHNIĘ:
Rodzaj powierzchni (preferencje dot. powierzchni będą
spełniane przez Organizatora w miarę posiadania
powierzchni wystawienniczej)
Opłata rejestracyjna

Jednostka
miary

Ilość
zamawianej
powierzchni
w m2

Cena netto
w PLN

Cena netto
w PLN

(do 28.02.2014)

(po 28.02.2014)

499,00

Powierzchnia szeregowa – z jednej strony otwarta, min. 15m2

1m2

349,00

449,00

Powierzchnia narożna – z dwóch stron otwarta, min. 15m2 (+5%)

1m2

366,45

466,45

Powierzchnia czołowa – z trzech stron otwarta, min. 24m (+10%)

1m

2

383,90

483,90

Powierzchnia wyspowa – z czterech stron otwarta, min. 36m2 (+20%)

1m2

418,80

518,80

Powierzchnia wystawiennicza otwarta przed halą

1m

2

99,00

123,00

Opłata za wywóz odpadów

1m2

19,90

19,90

2

Wartość
netto w
PLN

0

Podłączenie instalacji elektrycznej moc do 2 kW
RAZEM:

ZAMAWIAMY ZABUDOWĘ:
TYP ZABUDOWY OBEJMUJE:
ZABUDOWA WŁASNA
Najemca wykonuje stoisko we własnym zakresie

Cena 1 m2 netto
w PLN

12,00

STANDARD OCTANORM
Zabudowa w kolorze białym o wysokości 2,5m, fryz biały z każdej
otwartej strony stoiska, napis na fryzie do 25 znaków w kolorze
czarnym, numer stoiska, meble: 1 stół i 4 krzesła tapicerowane,
dodatkowo: 1 stół i 4 krzesła tapicerowane, na każde, następne pełne
12 m2 zabudowy, 1 punkt świetlny halogen 150W na każde 3 m 2 –
wymaga zgłoszenia na formularzy 2, 1 podwójne gniazdo elektryczne,
kosz na śmieci, wieszak.

123,00

STANDARD MAXIMA LIGHT
Zabudowa w kolorze białym do wysokości 2,8m, baner z grafiką lub
logo firmy na każdej otwartej stronie stoiska, numer stoiska, 1 punkt
świetlny (halogen gazowy) na każde 5m 2 stoiska, 1 podwójne gniazdo
elektryczne, kosz na śmieci.

195,00

Zabudowa o wysokości 2,8m – ściany jednolite nie dzielone, w których
można samodzielnie wykonywać otwory i montować eksponaty, front
stoiska o wysokości 3,0m, napis z nazwą firmy do 25 znaków
wykonany w kolorze i czcionką Organizatora, numer stoiska, 1 punkt
świetlny (halogen gazowy) na każde 5m2 stoiska, 1 podwójne gniazdo
elektryczne, kosz na śmieci.

299,00

RAZEM:

Wartość netto
w PLN

www.erotrends.pl

STANDARD MAXIMA MDF

Ilość powierzchni
w m2

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

Pełna nazwa firmy (płatnika)

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).

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

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT

NIP:
EU VAT:

Forma prawna Wystawcy, organ rejestrowy, numer:
Potwierdzenie przyjęcia formularza
przez Organizatora

Pieczątka firmy (płatnika)

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

Data, podpis i pieczątka

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

BEZPŁATNY WPIS DO KATALOGU TARGOWEGO:

www.erotrends.pl

