
USŁUGI REKLAMOWE PRACOWNI PLASTYCZNEJ 6

UWAGA ! TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 30 kwietnia 2018

4-7 września
LOGISTYKA 2018

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19, 

fax 041 365 14 25; 041 365 14 02 

e-mail: logistyka@targikielce.pl, www.logistyka.targikielce.pl

Nazwa firmy:

Miasto: Ulica:

e-mail:Telefon:

Osoba odpowiedzialna za stoisko:

Kod:

Wszelkich informacji o warunkach złożenia zlecenia udziela PRACOWNIA PLASTYCZNA TK 
tel. 41 365 12 52 lub e-mail: swiatek.artur@targikielce.pl

tel. 41 365 12 28 lub e-mail: baster.waldemar@targikielce.pl
fax. 41 365 12 16

Uwaga : TK nie gwarantują wykonania zamówień 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.

Fax:

 

 

 

* cena uzależniona od wielkości liter, rodzaju tekstu, miejsca naklejania Razem wartość :

                             

Pieczęć firmy

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

                             

wg. uzgodnień

wg uzgodnień

UWAGA: Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT*

Odpowiedzialność za treść reklam lub naruszenie praw autorskich lub praw wyłącznych ponosi wyłącznie wystawca.

Zapłata jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia.

GRAFIKA INDYWIDUALNALp.
cena
USD

wartość
USD

ilość
szt.

LOGO na konstrukcji obrotowej - wysokość ok. 70 cm, szerokość ok. 100 cm
(zamówienie konstrukcji - patrz str. 3, poz. 17)

2LOGO na ścianie stoiska / ladzie / przewyższeniu, itp. (ok. 100 x 100 cm) - cena za 1 m  wydruku

2Koloryzujące oklejenie ścian stoiska (cena za m )

2Zdjęcia wielkoformatowe, samoprzylepne np. na ścianach stoiska (cena za m )

Ścianka prezentacyjna Roll-up

Kolorowy napis na fryzie (1 kolor i czcionka wybrane przez wystawcę)

Komputerowe wycinanie napisów, wybranie, naklejanie tekstu

Plakaty / ogłoszenia (90 x 60 cm) możliwość wykonania nawet 1 szt.

Stojak reklamowy („potykacz”) 70 x 100 cm z grafiką

2Baner reklamowy (drukowany) - cena za 1m

2Plexi 1m  - mleczna (grubość 3 mm)

2Plexi 1m  - kolorowa (grubość 3 mm)

Napisy znaki przestrzenne 3D

Kasetony podświetlane

Stojaki na materiały promocyjne

Inne

Indywidualne rozwiązania graficzne stoisk targowych - wizualizacje 3D

2Plansze reklamowe wyklejane na / drukowane (cena za m )

- 50 x 50 cm

- 100 x 100 cm

- PCV

- PLEXI

Znak firmowy na płycie PCV
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44-56*

21

89

39

30*

25

65

21

41

47

* z wyłączeniem przypadków opisanych na 1 stronie

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy


