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REKLAMA ELEKTRONICZNA NA MONITORACH
DIGITAL ADVERTISEMENT ON MONITORS

DOM
17-19.04.2020

Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-33, fax (+4841) 365-13-10
e-mail: figarski.grzegorz@targikielce.pl, www.dom.targikielce.pl

Konto / Bank account: BNP Paribas Bank Polska S.A.

PL 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 Swift: PPABPLPKXXX

Termin zgłoszenia upływa w 30 dniu przed terminem rozpoczęcia targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair’s commencement

Pełna nazwa firmy / Full Company Name:
cena PLN / price PLN
Lp.
No.

cały okres targów (140 emisji)
the entire duration of the fair
(140 emissions)

NAZWA / ITEM

1 dzień targów (50 emisji)
one day of the fair
(50 emissions)

wartość PLN
value PLN

Spoty / prezentacje - do 30 s
Spots / presentations - up to 30 seconds

1.

- wszystkie monitory / all monitors

650

250

- tylko monitory w terminalu / monitors in terminal only

290

130

- tylko monitory w halach / monitors in halls only

410

170

- montaż z nadesłanych przez wystawcę materiałów
assembly of exhibitor’s own materials

410

410

- wszystkie monitory / all monitors

410

120

- tylko monitory w terminalu / monitors in terminal only

210

90

- tylko monitory w halach / monitors in halls only

290

130

- wykonanie z nadesłanych przez wystawcę materiałów
presentation execution of exhibitor’s own materials

170

170

Plansze 15 s
Boards 15 seconds

2.

Razem wartość / Total value:

FIRMY NIE BĘDĄCE WYSTAWCAMI BĘDĄ OBCIĄŻANE KWOTAMI WYŻSZYMI O 150%
PRICES FOR COMPANIES WHICH DO NOT EXHIBIT ARE 150% HIGHER
Pliki graficzne (rozmiar 1920 x 1080 pikseli, waga do 100 MB)
prosimy przesyłać 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

Please send graphic files (of size 1920 x 1080 pixels, weight not more
than 100 MB) in one of the following formats:
- spots (flash): flv
- presentations: ppt, pdf
- static graphics: jpg
- video files: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv
by e-mail to drabikowska.joanna@targikielce.pl

Każda ze stron kilkustronicowego materiału ppt i pdf wyświetlana jest
przez taki sam okres czasu.

Each page of the ppt or pdf material composed of a number of pages is
displayed for time period.

UWAGA: TK nie gwarantują wykonania zamówień złożonych później niż 7. 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.
NOTE: All extra services carried out later than 7 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.
Oferta nie obejmuje monitorów przynależnych do sal konferencyjnych
w trakcie trwania konferencji.

Offer doesn’t include monitors belonging to the conference rooms
during the conferences.

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.

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia
NOTE: The lack of stamp or signature
makes the order invalid
Pieczęć firmy / Company stamp

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

