Szanowni Państwo,
Targi Kielce zapraszają Państwa do udziału w kolejnej edycji Targów Technologii
Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, która odbędzie się w Kielcach,
w dniach 09 - 11 marca 2016 r. Na targach swoją aktualną ofertę zaprezentować mogą m.in. firmy
promujące technologie oraz urządzenia do nanoszenia powłok ochronnych, sprzęt do czyszczenia
i przygotowania powierzchni, producenci specjalistycznych środków chemicznych, jak również
urządzeń i systemów do obróbki powierzchni.
Jako ceniony ośrodek targowy oferujemy Państwu profesjonalną kampanię promocyjno reklamową oraz odpowiednią oprawę targów. Jesteśmy przekonani, że przy stworzonych przez
nas warunkach udział Państwa firmy w Targach EXPO-SURFACE zaowocuje sukcesami
handlowymi i sprawi, że na stałe wpiszemy się w Państwa kalendarz targowy.
Koszt udziału w Targach EXPO-SURFACE:


Pow. typ W (powierzchnia bez zabudowy, w pawilonie): 205,00 PLN/1 mkw

-

cena promocyjna obowiązująca do 31 stycznia 2016;


Zabudowa standardowa stoiska - 69,00 PLN/1 mkw, obejmuje ściany zewnętrzne stoiska,
fryz oraz napis na fryzie do 20 znaków, wieszak, kosz na śmieci, wykładzinę, gniazdko
elektryczne 230 V, oświetlenie stoiska (1 lampa 75 kW, na każde rozpoczęte 4 mkw pow.),
montaż oraz demontaż stoiska, a także sprzątanie (odkurzanie) stoiska po każdym dniu
targowym.



Opłata rejestracyjna wystawcy – 450,00 PLN, obejmuje wpis do katalogu oraz listy
branżowej, 1 kartę parkingową, 2 zaproszenia na bankiet, identyfikatory Wystawca oraz
pakiet zaproszeń dla zwiedzających (w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Wystawcy),
bezprzewodowy Internet.

Program promocji targowej:
I.

Spoty reklamowe, wyświetlane na monitorach zamieszczonych w halach oraz centrum
konferencyjnym;

II. Kolorowa reklama firmy zamieszczona w katalogu wystawców;
III. Logo firmy na planie wystawy, lub też na zaproszeniach dla zwiedzających,
IV. Możliwość przeprowadzenia pokazów, na specjalnie przygotowanej powierzchni pokazowej.

Zapraszam do udziału w Targach EXPO-SURFACE
Małgorzata Kubicka - Menedżer Targów EXPO-SURFACE
tel. 041 365 13 48|fax 041 365 13 12 |e-mail: expo-surface@targikielce.pl | kubicka.m@targikielce.pl

Kalkulacja stoiska szeregowego, 12 mkw

Asortyment
Opłata rejestracyjna wystawcy
Powierzchnia typ W,
bez zabudowy w hali
Zabudowa standardowa TK
Lada informacyjna L1
Stolik kwadratowy/okrągły
Krzesło tapicerowane

Jedn.

Cena netto

1 szt.

450,00 PLN

12 mkw

2.460,00 PLN

12 mkw

828,00 PLN

1 szt.

140,00 PLN

1 szt.

70,00 PLN

3 szt.

120,00 PLN
SUMA: 4.068,00 PLN

Podane ceny nie uwzględniają 23 % podatku VAT

________________________________
Minimalna powierzchnia do wynajęcia – 9 mkw. Stoisko z zabudową standardową TK, z możliwością jego
modyfikacji. Dodatkowe elementy dostępne są na warunkach cenowych, podanych w aktualnym
formularzu zgłoszeniowym TK.

1

ZG£OSZENIE UDZIA£U / APPLICATION FORM
ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ / ORDER FOR EXHIBITION AREA
ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA / ORDER FOR CONSTRUCTION OF A STAND

EXPO-SURFACE
9-11.03.2016

TARGI KIELCE / KIELCE TRADE FAIRS
ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-13-48, fax (+4841) 365-13-12
e-mail: expo-surface@targikielce.pl, www.expo-surface.pl

Konto / Bank account: Raiffeisen Bank Polska SA

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPW

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair’s commencement

Pe³na nazwa firmy
Full Company Name
Kod pocztowy
Post Code

Ulica
Street
Telefon
Phone

Fax

E-mail

Wystawca wielonarodowy**
Multinational Exhibitor**

Tak
Yes

Prezes Zarz¹du, Dyrektor
General Manager

Miasto
City

Kraj
Country
Adres strony internetowej
Website

Osoba odpowiedzialna za udzia³ w targach, jeœli jest inna ni¿ osoba ujawniona w rejestrze (patrz str.16)
The person responsible for the participation in the Fair, if this is other person than listed in the Register (see p. 16)
Nr i miejsce wpisu do rejestru s¹dowego lub do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
Company registration no (polish exhibitors only)

NIP
EU VAT Id. No

**Firma wielonarodowa jest przedsiêbiorstwem które prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ na rynkach lokalnych w wielu krajach. Ogólnie rzecz bior¹c, ka¿da firma lub grupa, która uzyskuje istotn¹
czêœæ swoich przychodów z dzia³alnoœci poza swoim krajem pochodzenia mo¿e byæ uznana za miêdzynarodow¹. Wystawca wielonarodowy to ten, który reprezentuje miêdzynarodow¹ firmê.
**A multinational is an enterprise with substantial local operations in several countries. Generally, any company or group that derives an important portion of its revenues from operations
outside of its home country may be considered a multinational. A multinational exhibitor is one representing a multinational company.

PROSIMY O PODANIE DANYCH DO FAKTURY NA 16 STRONIE FORMULARZA (JE¯ELI S¥ INNE OD PODANYCH POWY¯EJ)
PLEASE GIVE INVOICE DETAILS ON PAGE 16 OF THE FORM (IF DIFFERENT FROM DETAILS SUPPLIED ABOVE)
Adres e-mail, na który nale¿y przes³aæ fakturê w formie elektronicznej (w tym przypadku Wystawca nie otrzymuje faktury w formie papierowej)
The e-mail address at which the Electronic Invoice should be sent (in such case the Exhibitor does not receive paper invoice form)
..........................................................
Wspó³wystawcy / firmy dodatkowo reprezentowane za ka¿dego wspó³wystawcê obowi¹zuje op³ata rejestracyjna
w wysokoœci 350 PLN (patrz pkt. F 1.1.b Regulaminu)
Co-exhibitors present at stand - obligatory registration
fee of 350 PLN for each co-exhibitor (see item F 1.1.b
of the Regulations for Fair Participants)

ZAMAWIAMY NASTÊPUJ¥CY TYP POWIERZCHNI / WE WISH TO ORDER THE FOLLOWING AREA
Prosimy zakreœliæ typ powierzchni i rodzaj lokalizacji (w przypadku niezakreœlenia - wg uznania TK) / Please tick the type of area and location type, please (if not marked TK decides)

SZEREGOWE / ROW STAND

NARO¯NE / CORNER

CZO£OWE / FRONT

WYSPOWE / ISLAND

(dop³ata 10%
(dop³ata 15%
(bez dop³aty
otwarte
2 strony otwarte
1 strona otwarta
min. 3 m
min. 3 m 10% extra charge) 3 3strony
sides open min. 3 m
1 side open
15% extra charge) 2 sides open
no extra charge)
min. 3 m
min. 3 m
min. 8 m

4 strony otwarte
(dop³ata 5%
min. 8 m
5% extra charge) 4 sides open
min. 8 m

UWAGA: Minimalna powierzchnia stoiska: 9 m2 dla stoisk szeregowych, 9 m2 dla stoisk naro¿nych, 24 m2 dla stoisk czo³owych, 64 m2 dla stoisk wyspowych
NOTE: Minimum stand area: 9 sqm for row stand, 9 sqm for corner stand, 24 sqm for front stand, 64 sqm for island stand
(% dop³aty za typ powierzchni /
extra charge for type of area)

typ Z, powierzchnia BEZ ZABUDOWY
na terenie zewnêtrznym
type Z, OPEN AREA outdoors:

mx

typ W, powierzchnia BEZ ZABUDOWY w hali
type W, OPEN AREA indoors:

mx

2

m x 100 PLN =

m=

PLN +

%=

PLN

PLN +

%=

PLN

205,00 PLN
2

m=

m x 235 PLN =

UWAGA: Cena powierzchni nie obejmuje zabudowy stoiska, wyposa¿enia i przy³¹czy (energii elektr., wod.-kan., itp.) - prosimy o wype³nienie stron od 1 (poni¿ej) do 5
NOTE: Price of the exhibition area does not contain stand development, connections (electrical, plumbing, etc.) - please fill in pages form 1 (below) up to 5

ZABUDOWA STOISKA W HALI / CONSTRUCTION OF A STAND IN THE HALL
Wykonanie zabudowy mo¿liwe tylko po zamówieniu powierzchni / Construction of a stand is possible only after ordering exhibition space.
Zamawiamy wykonanie przez TK zabudowy standardowej stoiska w hali / We order the construction of a standard stand by TK in hall
(W przypadku zabudowy stoiska na terenie zewnêtrznym - patrz str. 3, pozycja 45, 48 i 49 / With regards to the construction of a stand in the external area - please see page 3, items 45, 48 and 49).

mx

m=

m2 x 69 PLN =

PLN +

%=

PLN

(% dop³aty wg rodzaju lokalizacji stoiska - patrz str.1 /
Percentage of surcharge depending on the design type of stand - see page 1)

Zabudowa standardowa stoiska obejmuje: œciany zewnêtrzne stoiska,
fryz czo³owy, napis na fryzie do 20 znaków, gniazdko elektryczne (2 kW) 230 V,
wieszak, kosz na œmieci, wyk³adzinê. Ponadto na ka¿de rozpoczête 4 m2 - 1 lampa
75W. (Powy¿szych pozycji wynikaj¹cych z zamówieñ zabudowy standardowej
stoiska nie nale¿y zakreœlaæ w cenniku wyposa¿enia dodatkowego).
Rezygnacja z czêœci wyposa¿enia standardowego nie powoduje zmniejszenia ceny.
Projekt stoiska ustala projektant Targów Kielce.
Podsumowanie kosztów uczestnictwa w targach na str. 16
Formularza Zg³oszeniowego

Stand arrangement includes: external walls, frieze with the company name
on it - up to 20 characters, fitted carpet within the stand, a socket (2 kW) 230 V,
a hanger, a rubbish bin. Moreover for each starting 4 sq.m. - one (1) lamp 75 W.
(Do not tick positions mentioned above on the page 3 of the Application Form).
Relinquishing part of a standard construction does not result in a price reduction.
The project of the stand is established by TK’s designer.
Recapitulation of the cost of participation in the trade fair on page 16
of the Applcation Form

Obowi¹zkowa op³ata rejestracyjna wystawcy / Exhibitor’s registration fee

450

PLN

Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale¿y doliczyæ podatek VAT* / The above prices are net prices to which VAT* should be added
*VAT nie dotyczy us³ug organizacji targów i wystaw dla podatników maj¹cych siedzibê lub sta³e miejsce zamieszkania poza Polsk¹
*VAT is not applicable to the fair and exhibition organization services for the tax payers whose registered seat or the permanent place of residence is outside Poland.
Oœwiadczam, ¿e zapozna³em/³am siê z Regulaminem dla uczestników
targów, stanowi¹cym integraln¹ czêœæ formularza i akceptujê warunki
w nim zawarte, w tym warunki p³atnoœci ujête w pkt G.

I hereby declare that I have read the Regulations for Fair Participants which
constitute an integral part of the Application Form and I accept the terms and
conditions therein specified, including the terms of payment mentioned in point G.

UWAGA: Brak pieczêci i podpisu
uniemo¿liwia realizacjê zamówienia!!!
NOTE:The lack of stamp or signature
makes the order invalid !!!
Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej / Date, authorised person’s signature
Pieczêæ firmy / Company stamp
Uchwa³a Zarz¹du nr 19/2015 z dnia 06.05.2015 / Resolution of the Board No. 19/2015 of 6th May 2015
Wydanie 2 / Edition 2

