
8aWPIS DO KATALOGU 
EXHIBITOR’S CATALOGUE ENTRY

Pełna nazwa firmy do katalogu
Full Company Name for the catalogue

Telefon
Telephone

Ulica
Stree:

Miasto
City

Fax

Kod
Post code

e-mail Adres strony internetowej
Website

Treść wpisu i logo współwystawcy               w załączeniu                                                              prześlemy e-mailem
Text and logo:                                                  posted together with Application Form                      will be sent via e-mail

Wpis współwystawcy do katalogu przysługuje każdej firmie, 

która zapłaciła opłatę rejestracyjną współwystawcy.

Targi Kielce nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w przesłanej 

treści wpisu do katalogu. Nie przesłanie treści wpisu w terminie

30 dni przed rozpoczęciem targów zwalnia TK z obowiązku

umieszczenia wpisu w katalogu. W przypadku naniesienia przez

wystawcę zmian we wpisie prosimy o przesłanie kompletnego wpisu.

OBOWIĄZKOWY WPIS  WYSTAWCY  DO  KATALOGU / EXHIBITOR’S OBLIGATORY ENTRY IN THE CATALOGUE

(w ramach opłaty rejestracyjnej) / (within registration fee)

Treść wpisu i logo wystawcy                 w załączeniu                                                                prześlemy e-mailem
Text and logo:                                          posted together with Application Form                        will be sent via e-mail

Pozostałe warunki przesłania wpisu - jak w przypadku 

Wystawcy (patrz wyżej).

Państwo
Country

Please send an entry for the catalogue (up to 600 characters) in Polish 

and in English or German (up to 600 characters) by e-mail to

siejak.julita@targikielce.pl (the file name should reflect the name of the 

company to which the entry relates). If this is not possible please enclose 

with this form either a printout document. The entry must also include 

the name of the company and contact details (not included in the 

size of the text), as well as your company’s logo in one of the following 

formats: TIFF, PDF, JPEG (300 dpi). 

WPIS WSPÓŁWYSTAWCÓW DO KATALOGU / CO-EXHIBITOR’S ENTRY IN THE CATALOGUE

Each firm that has paid co-exhibitor’s registration

fee has the right to co-exhibitors catalogue entry.

Other conditions for the sending of an entry - as for 

Exhibitors (see above).

 

Bezpłatny wpis do katalogu targowego (wraz z zamieszczeniem

logo firmy) przysługuje każdemu wystawcy, zamawiającemu

Uwaga:

powierzchnię wystawienniczą na targach. 

A free entry in the fair catalogue (together with

the company’s logo) is the right of every

exhibitor ordering exhibition space at the fair.

Note:

Kielce Trade Fairs do not accept responsibility for errors in the 

received contents of catalogue entries. Failure to deliver contents 

of the entry prior to 30 days before commencement of the fair releases

Kielce Trade Fairs from the duty to place the entry in the catalogue.

In the event of corrections the exhibitor is reqested to send 

a complete entry.

Prosimy o przesłanie wpisu do katalogu w języku polskim oraz 

angielskim lub niemieckim (do 600 znaków, zapisanego w edytorze 

tekstu) oraz logo firmy (w jednym z formatów: TIFF, PDF, JPEG 

- rozdzielczość 300 dpi), (wpis musi zawierać również nazwę firmy 

i dane teleadresowe, nie wliczane do objętości tekstu),  na adres e-mailem

(nazwa pliku posiejak.julita@targikielce.pl winna w miarę możliwości 

odzwierciedlać nazwę firmy, której dotyczy wpis). W przypadku braku 

takiej możliwości prosimy o dołączenie do formularza wydruku.

Pieczęć firmy / Company stamp

UWAGA: Brak pieczęci i podpisu 
uniemożliwia realizację zamówienia

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

 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

Zamawiamy tłumaczenie z języka polskiego na angielski (ilość stron) A4      
We order a translation from English into Polish (number of pages) A4 PLNx 50 PLN =

Prosimy o złożenie zamówienia nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem targów / Deadline for submitting order is 21 days prior to the fair’s commencement

EXPOSITIO
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Targi Kielce / Kielce Trade Fairs
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland, tel.(+4841) 365-12-12, fax (+4841) 345-62-61

e-mail: expositio@targikielce.pl, www.expositio.pl
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