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REKLAMA ELEKTRONICZNA
NA MONITORACH
LOGISTYKA 2019
3-6 wrzeœnia

ul. Zak³adowa 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

UWAGA ! TERMIN ZG£OSZENIA UP£YWA 30 kwietnia 2019
Pe³na nazwa firmy:
cena EUR
Lp./
No.

NAZWA

ca³y okres targów
(140 emisji)

1 dzieñ targów
(50 emisji)

wartoœæ EUR

Spoty / prezentacje - do 30 s

1.

- wszystkie monitory

260

110

- tylko monitory w terminalu

130

60

- tylko monitory w halach

170

80

- monta¿ z nades³anych przez wystawcê materia³ów

170

170

170

60

90

45

130

60

80

80

Plansze 15 s
- wszystkie monitory
2.

- tylko monitory w terminalu
- tylko monitory w halach
- wykonanie z nades³anych przez wystawcê materia³ów

Razem wartoœæ:

FIRMY NIE BÊD¥CE WYSTAWCAMI BÊD¥ OBCI¥¯ANE KWOTAMI WY¯SZYMI O 150%

Pliki graficzne (rozmiar 1920 x 1080 pikseli, waga do 100 MB) prosimy przesy³aæ w jednym z formatów:
- filmy reklamowe w programie flash (spoty): flv
- prezentacje: ppt, pdf
- grafiki statyczne: jpg
- pliki video: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv
e-mailem na adres: drabikowska.joanna@targikielce.pl
Ka¿da ze stron kilkustronicowego materia³u ppt i pdf wyœwietlana jest przez taki sam okres czasu.

UWAGA: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o¿onych póŸniej ni¿ 7. dnia przed rozpoczêciem targów. Zamówienia te realizowane bêd¹ w miarê mo¿liwoœci;
nale¿noœæ za ich wykonanie jest wy¿sza o 30% i p³atna gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ w kasie TK w momencie z³o¿enia zamówienia (zgodnie z Regulaminem dla
uczestników targów). Zap³ata jest warunkiem niezbêdnym do realizacji zamówienia.
Oferta nie obejmuje monitorów przynaleýnych do sal konferencyjnych w trakcie trwania konferencji.
Odpowiedzialnoœæ za treœæ reklam lub naruszenie praw autorskich lub praw wy³¹cznych ponosi wy³¹cznie wystawca.

Pieczêæ firmy

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy

UWAGA : Brak pieczêci i podpisu uniemo¿liwia realizacjê zamówienia

