Szanowni Państwo,
Targi Kielce mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 4 Międzynarodowych
Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION 2019, które odbędą się w Kielcach
w dniach od 27 do 28 lutego 2019 r. Jesteśmy przekonani, że przy stworzonych przez nas
warunkach udział Państwa Firmy w Targach 4INSULATION 2019 zaowocuje sukcesami
handlowymi i sprawi, że na stałe wpiszemy się w Państwa kalendarz targowy.
Oferta uczestnictwa w Targach:
 Cena na wynajem powierzchni w pawilonie bez zabudowy 1m2 / 200,- PLN

(netto). ( wcześniejsze zgłoszenie się na Targi daje większą możliwość wyboru miejsca)
 Pakiet - powierzchnia w pawilonie + stoisko w zabudowie standardowej

1m2 / 270,- PLN (netto) – oferta „stoisko pod klucz” obejmuje:
 montaż i demontaż stoiska (system octanorm, ściany w kolorze białym)
 położenie wykładziny
 wyposażenie w meble: 1 stół, 2 krzesła, lada L1, wieszak, kosz na śmieci
 instalację elektryczną: gniazdko elektryczne (3kW) 230V, 1 lampa 100 W na każde
rozpoczęte 4 m2
 napis z nazwą firmy na fryzie stoiska
 Opłata rejestracyjna 350,- PLN - obejmuje:
 Zamieszczenie w katalogu firm biorących udział w targach podstawowego wpisu
zawierającego nazwę firmy, adres wraz z numerami telefonów, fax, adresami e-mail
i www oraz krótką charakterystykę działalności firmy
 Zaproszenie dla 2 osób na uroczystą Galę i Bankiet dla wystawców
i zaproszonych gości połączony z wręczaniem nagród i wyróżnień
 Pakiet zaproszeń na Targi do wysłania dla swoich klientów
 Miejsce parkingowe na terenie targów przy halach wystawienniczych
 Identyfikatory dla wystawców
 Bezprzewodowy dostęp do internetu (WiFi)
 Pomoc w rezerwacji hotelu (kubicka.anna@targikielce.pl)
Oferujemy Państwu profesjonalną kampanię promocyjno-reklamową oraz bogatą oprawę
targów. Jeśli są Państwo zainteresowani zaprezentowaniem swojej oferty na targach
4INSULATION 2019 w Kielcach, prosimy o kontakt z nami. W przypadku dodatkowych
pytań, chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.
Paweł Gajewski
tel. +48 500 773 553,
e-mail: pg@4insulation.pl

Katarzyna Magdziarz
tel.+48 608 023 026
e-mail: magdziarz.katarzyna@targikielce.pl
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PRZYKŁADOWE WZORY ZABUDOWY:
Przedstawiamy Państwu przykładowe metraże stoisk z zabudową targową,
wraz z wyliczeniami finansowymi wg oferty i cen obowiązujących na Targach
4INSULATION 2019.
Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w wyborze wielkości, typu i kształtu stoiska
zgodnego z oczekiwaniami. Opis wyposażenia stoiska z zabudową standardową
na str. 1
W każdej sytuacji służymy radą i pomocą w dostosowaniu zabudowy targowej
do Państwa potrzeb (specyfiki produktów i potrzeb marketingowych).

oferta „stoisko pod klucz” 
"pow ierzchnia + stoisko w zabudow ie standardow ej"

Rodzaj powierzchni

m

oferta „stoisko pod klucz”:
powierzchnia
w
hali
(typ
szeregowe)
+
zabudowa
standardowa stoiska wraz z
wyposażeniem: 1 lada L1 + 1 stół,
2 krzesła + opłata rejestracyjna
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Cena netto za pakiet (w PLN)
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2.780,-
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3.590,-

15

4.400,-

20

5.750,-

25

7.100,ceny nie uwzględniają 23 % podatku VAT
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Minimalna powierzchnia do wynajęcia 9 m , stoisko z zabudową standardową z możliwością jego modyfikacji.
Dodatkowe elementy dostępne są na normalnych warunkach za odrębnym zamówieniem na stosownym formularzu
za dodatkową opłatą wg obowiązującego cennika Targów Kielce.
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