
Nazwa firmy
Full Company Name

Miasto
City

Ulica
Street

e-mailTelefon
Phone

Osoba odpowiedzialna za stoisko
Contact person

Kod
Post code

Znak firmowy na płycie PCV / LOGO on a PCV tile
- 50 x 50 cm

-100 x 100 cm

2Koloryzujące oklejenie ścian stoiska (cena  za m ) / The stand’s luminous colour wall lining (price for 1 sq.m.)

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

Advertising posters stuck to / printed (price for 1 sq.m. includes instalation)

- PCV

 - PLEXI / PLEXIGLASS
2Zdjęcia wielkoformatowe, samoprzylepne np. na ścianach stoiska (cena na m )

Large scale illustrations (price for 1 sq.m.)

Komputerowe wycinanie napisów, wybranie, naklejenie tekstu 
Computer-aided cuttiing of letters, selection, sticking of a text

Plakaty / ogłoszenia możliwość wykonania nawet 1 szt. ( 2cena za m )
Advertising posters - there is posibility to print even 1 PCS (price for 1 sq.m.) 68

68

130

100

130-150*

150-190*

90 *

45

cena PLN
price PLNGRAFIKA INDYWIDUALNA / INDIVIDUAL GRAPHICS

Lp.
No.

 

8.

7.

6.

5.

4.

3.

1.

wartość PLN
value PLN

ilość szt.
quantity

PCS

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 30% 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.

Razem wartość / Total value:

Fax

LOGO na konstrukcji obrotowej (zamówienie konstrukcji - patrz str. 3, poz.17)
LOGO on the rotary structure (ordering the structure - see p. 3 item 17)

150

6

Stojak reklamowy („potykacz”) 70 x 100 cm z grafiką / Advertising rack „sidewalk” type - 70x100 cm with graphics

9.

250

140

160

2.

120

Projekt graficzny stoiska - wizualizacje 3D
Stands graphic design - 3D visualisation

10.

w przypadku zamówienia usług graficznych powyżej 500 PLN netto - GRATIS
in case of ordering graphic services over 500 PLN net - FREE OF CHARGE

USŁUGI PRACOWNI PLASTYCZNEJ
ART STUDIO SERVICES

All information are given by 
Kielce Trade Fairs’ ART STUDIO 

phone (+4841) 365 12 52 or e-mail: swiatek.artur@targikielce.pl
phone (+4841) 365 12 28 or e-mail: baster.waldemar@targikielce.pl

fax. (+4841) 365 12 16

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

17.

19.

Baner reklamowy (drukowany) - cena za 1 m  z montażem2

Advertising banner (printed) - price for 1 sq.m. includes instalation
40-50

Napisy, znaki przestrzenne 3D / Inscriptions, 3D spatial signs

Kasetony podświetlane / Lamp coffers

2 Plexi 1 m - mleczna (grubość 3 mm) / Plexiglass 1 sq.m. - matt (thickness 3 mm)

2 Plexi 1 m - kolorowa (grubość 3 mm) / Plexiglass 1 sq.m. - coloured (thickness 3 mm)

Stojaki na materiały promocyjne / Promotional material display racks

Inne / Others

wg uzgodnień 

according to the order

NOTE: All extra services carried out later than 3 days before the event will be
implemented by the facilities contractor according to his possibilities,
with an extra of charge 30% and paid in cash or by credit card at the TK
cash office when placing the order (see Regulations for Participants of Fair).
The payment is a crucial condition for the order to be fulfilled.

Ścianka prezentacyjna Roll-up
Roll-up presentation wall

Kolorowy napis na fryzie (1 kolor i czcionka wybrane przez wystawcę)
Inscription in colour on the frieze (one colour and font are chosen by exhibitor)

350

110

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

The exhibitor is reliable for the contents of the advertisement and for
infringement of the copyright.

Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia

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

* cena uzależniona od wielkości liter, rodzaju tekstu, miejsca naklejania.
* the price depends on characters size, type of text, place of sticking.

* z wyłączeniem przypadków opisanych na 1 stronie / * excluding the cases described on page 1

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT* / The above prices are net prices to which VAT* should be added

 Konto / Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

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

LOGO na ścianie stoiska / ladzie / przewyższeniu, itp. (ok. 100 x 100 cm) - cena za 1 szt.
LOGO on the stand wall / counter / upper extension, etc (c. 100 cm high, 100 cm wide) - price for 1 PCS

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-20, fax (+4841) 365-13-12

e-mail: stom@targikielce.pl, spawalnictwo@targikielce.pl, wirtoprocesy@targikielce.pl, www.targikielce.pl

31.03-02.04.2020

stom-TOOL
stom-BLECH & CUTTING
stom-LASER
stom-ROBOTICS
Spawalnictwo (Welding)
WirtoProcesy
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