
Pełna nazwa firmy (Współwystawcy) do katalogu:

Wpis firmy powinien się znaleźć pod literą:

WPIS WSPÓŁWYSTAWCY
(w ramach opłaty rejestracyjnej)

Nazwa firmy, na której stoisku prezentuje się Współwystawca:

Nazwa firmy / ulica / kod / miejscowość / państwo

Prosimy o przesłanie wpisu do katalogu w języku polskim oraz angielskim (do 600 znaków, zapisanego w edytorze tekstu).
Wpis musi zawierać również nazwę firmy i dane teleadresowe (nie wliczane do objętości tekstu), oraz 

logo firmy (w jednym z formatów: TIFF, PDF, JPEG - rozdzielczość 300 dpi) e-mailem na adres wiatrowska.katarzyna@targikielce.pl 
(nazwa pliku powinna w miarę możliwości odzwierciedlać nazwę firmy, której dotyczy wpis).

Materiały należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2020.

Telefon:

Ulica: - Miasto:

Fax:

Kod: 

e-mail: Adres strony internetowej:

Przesyłamy logo oraz tekst bezpłatnego wpisu do katalogu targowego: wyślemy e-mailem

Jesteśmy wystawcą branży*:

* właściwe zaznaczyć

Zamawiamy tłumaczenie z języka polskiego na angielski (ilość stron) A4      x 15 EUR  =  

Sprzęt pancerny

Uzbrojenie klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe

Sprzęt i materiały wojsk chemicznych

Uzbrojenie i sprzęt lotniczy i obrony powietrznej

Uzbrojenie i sprzęt Marynarki Wojennej

Sprzęt specjalistyczny Policji

Sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej

Sprzęt gaśniczy i ratowniczy

Sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający), 
w tym do celów specjalnych

Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny

Łączność i informatyka

Urządzenia metrologiczne

WPIS WSPÓŁWYSTAWCY DO KATALOGU INTERNETOWEGO

UWAGA ! TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 30 kwietnia 2020

w załączeniu

8c

EUR

Urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej

Sprzęt inżynieryjny

Artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania 
posiłków oraz przechowywania i transportu żywności
Przedmioty mundurowe

Materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne 
oraz ich dystrybucja i przechowywanie

Sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe

Podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób

Pozostałe

                             

Pieczęć firmy

UWAGA : Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia realizację zamówienia
                             

UWAGA: Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT*
* z wyłączeniem przypadków opisanych na 1 stronie

MSPO 2020

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. 041 365 12 49; 041 365 12 19

fax 041 365 14 02
e-mail: mspo@targikielce.pl, www.mspo.pl8-11 września
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