
Pe³na nazwa firmy (Wspó³wystawcy) do katalogu:

Wpis firmy powinien siê znaleŸæ pod liter¹:

WPIS WSPÓ£WYSTAWCY
(w ramach op³aty rejestracyjnej)

Nazwa firmy, na której stoisku prezentuje siê Wspó³wystawca:

Nazwa firmy / ulica / kod / miejscowoœæ / pañstwo

Prosimy o przes³anie wpisu do katalogu w jêzyku polskim oraz angielskim (do 600 znaków, zapisanego w edytorze tekstu).
Wpis musi zawieraæ równie¿ nazwê firmy i dane teleadresowe (nie wliczane do objêtoœci tekstu), oraz 

logo firmy (w jednym z formatów: TIFF, PDF, JPEG - rozdzielczoœæ 300 dpi) e-mailem na adres wiatrowska.katarzyna@targikielce.pl 
(nazwa pliku powinna w miarê mo¿liwoœci odzwierciedlaæ nazwê firmy, której dotyczy wpis).

Uwaga: w wersji katalogu wydanej na CD mo¿liwe jest zamieszczenie (oprócz wpisu) maksymalnie 5 zdjêæ przes³anych
w formacie pliku graficznego jpg o rozdzielczoœci 72 dpi

Materia³y nale¿y przes³aæ do dnia 30 kwietnia 2018.

Telefon:

Ulica: - Miasto:

Fax:

Kod: 

e-mail: Adres strony internetowej:

Przesy³amy logo oraz tekst bezp³atnego wpisu do katalogu targowego: wyœlemy e-mailem

Jesteœmy wystawc¹ bran¿y*:

* w³aœciwe zaznaczyæ

Zamawiamy t³umaczenie z jêzyka polskiego na angielski (iloœæ stron) A4      x 18 USD  =  

Sprzêt pancerny

Uzbrojenie klasyczne, sprzêt rakietowy i materia³y wybuchowe

Sprzêt i materia³y wojsk chemicznych

Uzbrojenie i sprzêt lotniczy i obrony powietrznej

Uzbrojenie i sprzêt Marynarki Wojennej

Sprzêt specjalistyczny Policji

Sprzêt specjalistyczny Stra¿y Granicznej

Sprzêt gaœniczy i ratowniczy

Sprzêt transportowy (ko³owy, g¹sienicowy i p³ywaj¹cy), 
w tym do celów specjalnych

Sprzêt radioelektroniczny i optoelektroniczny

£¹cznoœæ i informatyka

Urz¹dzenia metrologiczne

WPIS DO KATALOGU WSPÓ£WYSTAWCY

UWAGA ! TERMIN ZG£OSZENIA UP£YWA 30 kwietnia 2018

w za³¹czeniu

8c

USD

Urz¹dzenia i sprzêt infrastruktury obronnej

Sprzêt in¿ynieryjny

Artyku³y ¿ywnoœciowe i urz¹dzenia do przygotowywania 
posi³ków oraz przechowywania i transportu ¿ywnoœci
Przedmioty mundurowe

Materia³y pêdne oraz ciecze eksploatacyjne 
oraz ich dystrybucja i przechowywanie

Sprzêt i materia³y medyczne, indywidualne œrodki opatrunkowe

Podzespo³y, sprzêt i systemy ochrony obiektów i osób

Pozosta³e

                             

       
Pieczêæ firmy

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

       

UWAGA: Podane ceny s¹ cenami netto, do których nale¿y doliczyæ podatek VAT*
* z wy³¹czeniem przypadków opisanych na 1 stronie

4-7 wrzeœnia
MSPO 2018

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

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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