
* TYP Z -  POWIERZCHNIA NA TERENIE
                   OTWARTYM : 

* TYP W - POWIERZCHNIA BEZ ZABUDOWY 
                   W HALI: 

W przypadku zaznaczenia punktu 3 lub 4 wystawca zobowi¹zany jest bezwzglêdnie przes³aæ do TK projekt techniczny oraz 
instalacji elektrycznej tego stoiska najpóŸniej na 14 dni przed  terminem rozpoczêcia targów wraz z oœwiadczeniem, 

¿e jest on wykonany zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W przypadku zaznaczenia punktu 4 prosimy podaæ dane firmy wykonuj¹cej zabudowê w tabeli poni¿ej (patrz Regulamin dla uczestników targów).

2Cena za 1 m  nie obejmuje przy³¹czy  (energii elektrycznej, wod-kan,  itp.) - prosimy o wype³nienie str. 5

                                            POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA
2m2m

DANE  FIRMY WYKONUJ¥CEJ ZABUDOWÊ:

NAZWA

ADRES 

OSOBA KONTAKTOWA:

TELEFON NIP

Pe³na nazwa firmy:                                                                    

Osoba odpowiedzialna za stoisko (imiê i nazwisko, telefon, e-mail):

ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI
WYSTAWIENNICZEJ (ZABUDOWA W£ASNA) 2a

Zabudow¹ zamówion¹ w TK (zgodnie z zamówieniem znajduj¹cym siê na str. 1) - w tym przypadku 
prosimy o podanie (na stronie 2b) treœci napisu na fryzie stoiska

Oœwiadczam, ¿e powierzchnia wystawiennicza (stoisko) zostanie zagospodarowana:

1.

2.

4.

3.

                                                          

Zabudow¹ wykonywan¹ przez wynajêt¹ firmê

Zabudow¹ wykonywan¹ przez wystawcê

Bez zabudowy ( w tym przypadku wystawca zobowi¹zany jest do pokrycia powierzchni stoiska wyk³adzin¹ - 
NIE DOTYCZY STOISK NA TERENIE ZEWNÊTRZNYM)

                             

       
Pieczêæ firmy

UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia !!!
                             

       

2 2- do 12 m :    7 USD / m   x

2 2- 13-36 m :   6 USD / m   x

2 2- 37-72 m :   5 USD / m   x

2m  =

2m  =

2m  =

USD

USD

USD

Op³atê nale¿y wyliczyæ dla ka¿dego stoiska osobno.

UWAGA: Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale¿y doliczyæ podatek VAT*

W przypadku nie zaznaczenia wielkoœci wykonywanej zabudowy oraz nie przes³ania projektu stoiska, 
wykonawca zostanie obci¹¿ony za ca³¹ zamówion¹ powierzchniê.

W przypadku zaznaczenia punktu 4 prosimy podaæ na kogo ma zostaæ wystawiona faktura z tytu³u op³aty za infrastrukturê:

na firmê zabudowuj¹c¹ - dane poni¿ej na wystawcê

W przypadku zaznaczenia punktu 3 lub 4 obowi¹zuje op³ata za korzystanie z infrastruktury, zgodnie z Regulaminem dla
Uczestników Targów, pkt. F.1.4. w wysokoœci jak poni¿ej.

2 2- 73-100 m :  4 USD / m   x

2 2- pow. 100 m :  3 USD / m   x

USD

USD

2m  =

2m  =

Informacji dotycz¹cych wysokoœci zabudowy i podwieszenia w hali E i F (cena - str. 5)
 udzielaj¹ Kierownicy Hal: M. Lesisz, tel. (41 365 12 78), A. Szczepanek, tel. (41 365 12 77)

lub Kierownik Zespo³u Obs³ugi Technicznej: P. Zboœ, tel. (41 365 12 76)

*z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie

4-7 wrzeœnia
MSPO 2018

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

W przypadku nie zaznaczenia p³atnika, faktura zostanie wystawiona na wystawcê

Warunkiem rozpoczêcia zabudowy stoiska jest dokonanie op³aty za infrastrukturê przelewem, gotówk¹ 
lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK (patrz Regulamin dla Uczestników Targów, pkt. F.1.4). 

W zale¿noœci od wielkoœci zabudowy stoiska wynosi ona:

ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19

fax 041 365 14 02
e-mail: mspo@targikielce.pl, www.mspo.pl
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