
UWAGA: TK nie gwarantuj¹ wykonania zamówieñ z³o¿onych póŸniej ni¿ 3. 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.

NOTE: All extra services carried out later than 3 days before trade inauguration will be implemented by the facilities contract 
or according to his possibilities, with an extra 30% charge and paid in cash or by credit card when placing the order in the TK cash office 

(see Regulations for Participants of Fair). The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled.

Pieczêæ firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczêci i podpisu 
uniemo¿liwia realizacjê zamówienia

NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid

Data, czytelny podpis osoby upowa¿nionej do reprezentowania firmy
Date, authorised to represent the company person’s signature

4

Pe³na nazwa firmy / Full Company Name:

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed terminem rozpoczêcia targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair’s commencement

 Konto /
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: RCBWPLPW

 Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.

ZAMÓWIENIE  US£UG DODATKOWYCH I SPEDYCJI
SUPPLEMENTARY SERVICES AND LOGISTICS SERVICES ORDER

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. ul. Zak³adowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-14-55, fax (+4841) 345-62-61

e-mail: szydlowska.monika@targikielce.pl, www.targikielce.pl

OGÓLNOPOLSKI KONGRES
BIUR RACHUNKOWYCH

26-27.11.2019

4000

2500

2000

Lp.
No.

NAZWA / ITEM
cena PLN
price PLN

iloœæ szt.
quantity PCS

wartoœæ PLN
value PLN

3.

2.

1.

4.

Baner zawieszony na elewacji - szer. 550, wys. 400-600 cm** 
Banner placed on the facade - width: 550, height: 400-600 cm**

Baner zawieszany na wygrodzeniach na terenie targów - szer. 250, wys. 150-200 cm**
Banner placed on the barrier enclosures within the premises of the exhibition centre - widht: 250, height: 150-200 cm**

Baner zawieszany na ogrodzeniu w ci¹gu pieszym przy wejœciu g³ównym - szer. 250, wys. 150-200 cm**
Banner placed on the fence located along the pedestrian walkway at the main entrance - width: 250, height: 150-200 cm**

                                                                                            

Razem wartoœæ / Total value:

190*

24,39

12,20

80

10000

5000

20000

20000

3000

30000

30000

20000

20000

20000

10000

10000

10000

60000

40000

*Uwaga: w pozycji 9 podano cenê BRUTTO / price of item 9 includes VAT

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Dodatkowe zaproszenie na bankiet / Additional invitation to banquet

Dodatkowa karta parkingowa / Additional parking pass

Dodatkowa karta Wystawca / Additional Exhibitor pass

Catering dla wystawcy/wspó³wystawcy (1 osoba/1 dzieñ) / Catering for Exhibitor/Co-Exhibitor (1 person/ 1 day)

Prezentacja multimedialna oferty uczestnikom Kongresu na kioskach multimedialnych

Wyœwietlanie informacji o Sponsorze w trakcie przerw w salach wyk³adowych

Rezerwacja Sali na indywidualne warsztaty i umieszczenie tej pozycji w programie Kongresu

Dedykowany mailing do uczestników Kongresu

Prezentacja oferty na œcianie kongresowej (Galeria Uczestników)

Do³¹czenie materia³ów promocyjnych do materia³ów kongresowych

Sponsor Sali - wywieszenie logo przy wejœciu do sali i w œrodku w czasie prelekcji

Sponsor Wyk³adu - umieszczenie logo Sponsora w trakcie prelekcji oraz w materia³ach prelegenta

Sponsor Bankietu - umieszczenie logo Sponsora w przestrzeni sali bankietowej

Sponsor Przerw Kawowych - umieszczenie materia³ów Sponsora w przestrzeni kawowej

Sponsor Strony Internetowej - umieszczenie informacji - artyku³u o �Ormie na stronie Kongresu

Sponsor Mediów Spo³ecznoœciowych - umieszczenie informacji - wpisu o �Ormie w mediach spo³ecznoœciowych

Sponsor Contentu - umieszczenie informacji o Sponsorze w artykule (prasa bran¿owa)

Sponsor Hoteli - umieszczenie materia³ów reklamowych w pokojach hotelowych uczestników

Sponsor Materia³ów Kongresowych - umieszczenie logo na torbach kongresowych

**Cena nie obejmuje wykonania banera 
Price does not contain the banner making 

Naklejki pod³ogowe (footprints) - cena za 1 halê (decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ, iloœæ ograniczona)
Stickers on the floor (footprints) - price for 1 hall (in a chronological order, limited amount)

Reklama w pomieszczeniach sanitarnych (ramka A4) - cena za 1 ramkê (decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ, iloœæ ograniczona)
Advertisement in sanitary rooms (A4-sized frame) - price for 1 frame (in a chronological order, limited amount)

Miejsce na balon reklamowy (balon o maksymalnych wymiarach 3 x 3 m, mocowany za pomoc¹ obci¹¿ników, 
dostarczony i zamontowany przez zamawiaj¹cego w miejscu wskazanym przez TK) - cena za 1 balon
Advertising balloon location (balloon maximum dimensions 3 x 3 m, balloon fixed and secured with weights. 
The balloon is supplied and installed by the Ordering Party in the place indicated by TK) - price for 1 balloon

3000

600

5000
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