
9bREKLAMA ELEKTRONICZNA
NA MONITORACH

UWAGA ! TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA 30 kwietnia 2020

Pełna nazwa firmy:                                                                    

                             

Pieczęć firmy

UWAGA : Brak pieczęci i podpisu uniemożliwia realizację zamówienia
                             

Razem wartość:

Lp./
No. NAZWA

cena USD

wartość USD

 

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.

1.

2.

Spoty / prezentacje - do 30 s

Plansze 15 s

- wszystkie monitory

- wszystkie monitory

- tylko monitory w terminalu

- tylko monitory w terminalu

- tylko monitory w halach

- tylko monitory w halach

- montaż z nadesłanych przez wystawcę materiałów

- wykonanie z nadesłanych przez wystawcę materiałów

cały okres targów 
(140 emisji)

1 dzień targów 
(50 emisji)
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FIRMY NIE BĘDĄCE WYSTAWCAMI BĘDĄ OBCIĄŻANE KWOTAMI WYŻSZYMI O 150%

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

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

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

Oferta nie obejmuje monitorów przynależnych do sal konferencyjnych w trakcie trwania konferencji.

8-11 września
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.pl
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