
4aZAMÓWIENIE 
USŁUG DODATKOWYCH i SPEDYCJI

UWAGA ! TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 30 kwietnia 2018

Pełna nazwa firmy:                                                                    

Razem wartość:

                             

Pieczęć firmy

UWAGA : Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia realizację zamówienia !!!
                             

Reklama na wyświetlaczu tekstowym (min. 8 wyświetleń / 1 dzień)

Udostępnienie miejsca na wyłożenie materiałów reklamowych (1 dzień)

Prawo do kolportażu ulotek na terenie targów (1 dzień)

Indywidualna ochrona stoiska (1 godz.)

Zaproszenie uprawniające do jednorazowego wejścia na targi

Dodatkowa karta wstępu (identyfikator WYSTAWCA)****

Dodatkowa karta wstępu VIP (identyfikator WYSTAWCA VIP)

Dodatkowa karta parkingowa (4 dni)**

Dodatkowe zaproszenie na bankiet***

Dodatkowe zaproszenie na barbecue***

Baner zawieszony na elewacji - szer. 550, wys. 400-600 cm*****

Baner zawieszany na ogrodzeniu w ciągu pieszym przy wejściu głównym-szer. 250, wys. 150-200 cm*****

Baner zawieszany na wygrodzeniach na terenie targów - szer. 250, wys. 150-200 cm*****

Roll-up w Centrum Konferencyjnym

Sprzątanie stoiska, tj. odkurzanie lub mycie podłogi oraz wywóz nieczystości (jednokrotna usługa)
(powierzchnia piętra sumuje się z powierzchnią parteru stoiska)

TK nie gwarantują wykonaniazamówień złożonych później niż 3. dnia przed rozpoczęciem targów. Zamówienia te realizowane będą w miarę możliwości; 
należność za ich wykonanie jest wyższa o 50% i płatna gotówką lub kartą płatniczą w kasie TK w momencie złożenia zamówienia (zgodnie z Regulaminem 

dla uczestników targów). Zapłata jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia.

UWAGA:

Lp. NAZWA cena USD ilość szt. wartość USD

2 - do 25 m

2 - od 25 do 50 m

2 - od 50 do 100 m

2 - od 100 do 200 m

2 - powyżej 200 m
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90*

60*

12

4-7 września

MSPO 2018

2Ekspozycja plansz poza stoiskiem (cena za 1m  planszy)

Naklejki podłogowe (footprints) - cena za 1 halę (decyduje kolejność zgłoszeń, ilość ograniczona)

Reklama w pomieszczeniach sanitarnych (ramka A4) - cena za 1 ramkę (decyduje kolejność zgłoszeń, ilość ograniczona)

Miejsce na balon reklamowy (balon o maksymalnych wymiarach 3 x 3 m, mocowany za pomocą obciążników, 
dostarczony i zamontowany przez zamawiającego w miejscu wskazanym przez TK) - cena za 1 balon

30

295

96

885

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

ul. Zakładowa 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

                                                                                            ** w ramach opłaty rejestracyjnej przysługuje 1 karta parkingowa 4-dniowa

*** w ramach opłaty rejestracyjnej każdemu wystawcy przysługują 2 zaproszenia na bankiet i barbecue natomiast współwystawcy 1 zaproszenie na bankiet i barbecue

***** (zamówienie banera - patrz str. 6, poz. 13) cena nie obejmuje wykonania banera 

* Uwaga: w pozycjach 18-19 podano ceny BRUTTO

**** liczba kart przysługujących bezpłatnie - patrz str. 7b formularza; dodatkowe zamówienia na karty przyjmowane będą w terminie  do 30 dni przed rozpoczęciem targów, pozostałe 
         będą realizowane na miejscu za gotówkę



4bZAMÓWIENIE 
USŁUG DODATKOWYCH i SPEDYCJI c.d.

UWAGA ! TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 30 kwietnia 2018

Pełna nazwa firmy:                                                                    

Zamówienie hostess / tłumacza

(proszę wpisać język)

(proszę wpisać język)

Razem wartość:Uwaga: TK nie gwarantują wykonania zamówień tłumacza złożonych później niż 10 dni przed targami. Zamówienia te realizowane będą w miarę możliwości.

                             

Pieczęć firmy

UWAGA : Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia realizację zamówienia !!!
                             

USŁUGI SPEDYCYJNE

LICENCJONOWANY SPEDYTOR TARGÓW KIELCE:

Prosimy zaznaczyć, jeśli będą Państwo korzystali z tej usługi

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z biurem spedycyjnym: 

(spedycja, przewóz towarów, odprawy celne, rozładunek i załadunek, magazynowanie opakowań,dowóz eksponatów na stoiska)

Lp.

Lp.

NAZWA

NAZWA

Wymagana znajomość języka

Wymagana znajomość języka

data

data

ilość
osób

ilość
osób

ilość
dni

ilość
godzin

cena USD
za 1 dzień

cena USD
za 1 godz.

wartość
USD

wartość
USD

1.

2.

1.

Hostessa

Hostessa ze znajomością języka obcego

Tłumacz na stoisko

56

66

56

EUROTRANSPED Sp.K.
Dział Transportu i Spedycji Targowej 

ul. Głębocka 54G lok.54, 03-287 Warszawa

tel.: (22) 374 34 61; 424 60 98; kom.: 607 218 193

fax: (22) 810 02 74, e-mail: biuro@eurotransped.pl

Biuro w Kielcach: 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

tel. kom.: 607 218 193; 607 211 336

e-mail: biuro@eurotransped.pl office@eurotransped.pl; 

UWAGA: Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT*
* z wyłączeniem przypadków opisanych na 1 stronie 

w godzinach
otwarcia targów

NETLOG POLSKA Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

tel.: +48 22 256 70 52, fax: +48 22 256 70 88

kom.: +48 784 022 610

e-mail: netlog@netlog.org.pl

Biuro w Kielcach: 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

tel. / fax: +48 41 365 13 73, kom.: +48 784 022 611

e-mail: maciej.borys@netlog.org.pl

C.HARTWIG GDYNIA S.A. 
Warszawa Branch Office

Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa

tel.: +48 22 609 18 85

kom.  +48 502 012 834; 502 012 835

fax: +48 22 609 19 00, e-mail: expo@chg.pl

:

Biuro w Kielcach  25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

tel./fax: +48 41 365 13 09; tel. kom.: +48 502 012 833

e-mail: t.machnik@chg.pl

:

4-7 września

MSPO 2018

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

ul. Zakładowa 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


