
   Załącznik nr 1 do ZDR 

 

 

 

Targi Kielce S. A. 
Kielce, ul Zakładowa 1 

 
 

OFERTA 

na: Wykonanie elementów graficznej oprawy imprez targowych 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Nr telefonu, adres e-mail 

 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 

Oferta cenowa: 
 

1. oklejanie koloryzujące powierzchni ścian targowych – wybranie elementów z magazynu 
TK, czyszczenie chemiczne, wyklejenie - folia PCV 
         cena za m2 -  
 

2. druk banerów reklamowych, zgrzewanie, okucie, dostarczenie  
         cena za m2 -  
 
 

3. druk banerów reklamowych  /Eco-solvent /, zgrzewanie, okucie, dostarczenie  
         cena za m2 -  
 

4. banery dwustronne, mat. warstwowy, zgrzewanie, okucie, dostarczenie  
          cena za m2 -  
 
 

5. druk na folii do podświetleń, montaż w kasetonach, pylonach podświetlanych  
         cena za m2 - 
 

6. montaż banerów reklamowych z podnośnika  /montaż linek stalowych, naciągi, itp./,  
wycena przykładowa montażu na elewacji HALI TARGOWEJ „C” nad wejściem , wymiar: 
550 x 300 cm.   
         cena za szt. -        
                              

7. graficzne plansze reklamowe – na PCV 4 m., montaż na stoisku – montaż w terenie    
         cena za 1m2 - 
 



8. logo firmowe na fryzie stoiska targowego – wektoryzacja manualna z pliku 72 dpi, druk, 
wyklejenie na stoisku  /wym. 100 x 30 cm./  
          cena za szt. - 
 
 

9. druk wielkoformatowy - 720 dpi, folia samoprzylepna, wyklejenie na elementach 
zabudowy targowej, wybranie elementów z magazynu TK, czyszczenie chemiczne    
         cena za 1m2 - 
 

10. druk wielkoformatowy - 720 dpi, folia samoprzylepna    
         cena za 1m2 - 
 
 

11. logo firmowe na ścianach stoiska, cięte z folii PCV – wektoryzacja  manualna z pliku  72 
dpi, wyklejenie na stoisku /wym. 100 x100 cm,/  
         cena za szt. -  
 

12. napis na fryzie stoiska targowego, cięty z folii PCV, wyklejenie, wysokość 10 cm., wybranie 
– transport z magazynu TK desek fryzowych, 30% napisów do wyklejenie w przeddzień i 
pierwszy dzień targów, poprawianie błędów w otrzymanych tekstach 
na stoisku targowym   
         cena za znak - 
 
 

13. litery i znaki przestrzenne, styrodur  z malowaniem, montaż na stoisku  – przykładowa 
wycena logo         100 x 50 cm, 4 elementy, 3 kolory, grubość 5 cm  
         cena za szt. - 
 

14. ścianka prezentacyjna roll-up, kaseta i grafika, wym. 100 x 200 cm  
         cena sza szt. - 
 
 

15. stojak „potykacz” z PCV,  80x110 cm., grafika dwustronna   
         cena sza szt. - 

 

Termin  realizacji : sezon targowy 2016 

 

 

 

 
                                                                                       ....................................................... 
        data i podpis 

 

 

 


