Organizatorzy:

16-17 września 2017r.

XX TARGI OGRODNICZO – ROLNE

Obiekty targowe:

w ramach

XL Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw
PATRONAT OBJĘLI

Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jażdżyk – Prezydenta Miasta Skierniewice

Hala OSiR Nr 2
Skierniewice
ul. Pomologiczna 8

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 01.07 – 05.09.2017 - OSiR Sp. z o.o., 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 10,
tel/fax : 46 833-28-95/46 832-41-44, tel. Kom. 512 472 190, e-mail: osir@osirskierniewice.pl
Nr konta: PKO BP 85 1020 3352 0000 1202 0222 9748

1. Wystawca
Nazwa Firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Skrót nazwy Firmy: /do umieszczenia na fryzie stoiska / ……………………………………….…………………………………………………………………………..…………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………….. …………………………………..

Fax: ………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………

2. Zamawiam powierzchnię targową i inne usługi wymienione na odwrocie karty:
a) powierzchnia zabudowana:

Kwota brutto:

120,00 zł brutto x ……….... m 2 = …………………… ………….

.........................…………

40,00 zł brutto x …...……. m 2 = ………………….……………

………………………………..

(min. 6 m )
2

b) powierzchnia na zewnątrz hali:

3. Obowiązkowa opłata rejestracyjna:

184,50 brutto

184,50 zł

(Obejmuje m.in: wpis do katalogu targowego max. cała strona formatu A-5,uroczyste wręczenie nagród, poczęstunek)

4. Wykonanie logo firmy (50 cm x 100 cm):

125,00 brutto

5. RAZEM
6. ZABUDOWA STOISKA
a/ stoisko standard 9 m2

……………………………
……………………………

b/ indywidualny projekt – prosimy naszkicować na siatce

c/ indywidualne ustalenie z organizatorem – prosimy o przesłanie projektu stoiska

UWAGA ! Zabudowa w wersji standard niezależnie od powierzchni obejmuje: projekt architektoniczny i elektryczny, konstrukcję z elementów aluminiowych, ścianki działowe w
kolorze białym, instalację elektryczną /w tym 1 podwójne gniazdo elektryczne, 1 punkt świetlny na 3m 2/, fryz czołowy z nazwą firmy, kosz na śmieci, wieszak, stolik, 2 krzesła,
wykładzinę. Ponadto opłata za najem w/w obejmuje sprzątanie ciągów komunikacyjnych, ochronę mienia w porze nocnej zużycie energii elektrycznej i wody oraz inne czynności
biura targowego i obsługi targowej.
Podstawowy moduł wystawienniczy wynosi 9 m2 /3 m2 x 3 m2/. Są to wymiary standardowe, z możliwością rozbudowy /poszerzenia prosimy o szkic/ ,minimalna głębokość
zabudowy wynosi 2 m , minimalna szerokość zabudowy 3m inne ustalenia z organizatorem targów.

DODATKOWO ZAMAWIAM UZUPEŁNIAJĄCE WYPOSAŻENIE STOISKA:
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

stawka brutto
(zł)

NAZWA:

ścianka zaplecza /1 x 2,5m/
lada z półką
regał z 3 półkami
półka lekka
gablota szklana
witryna szklana
drzwi
kotara zamiast drzwi
dodatkowe dopr. energii elektrycznej 220V/360V
wewnątrz hali
na wskazanych stoiskach
dodatkowe dopr. energii elektrycznej 220V/360V
zewnątrz hali
na wskazanych stoiskach
stolik
krzesło składane
kosz na śmieci
wieszak ścienny

zamawiana
ilość:

ogółem należność (zł):

60,00
110,00
105,00
50,00
180,00
290,00
180,00
40,00
50,00

100,00

45,00
20,00
20,00
20,00

REKLAMY - OGŁOSZENIA W KATALOGU TARGOWYM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ostatnia strona okładki w katalogu formatu A5 /pełny kolor/
przedostatnia strona – okładka formatu A5 /pełny kolor/
strona wkładki środkowej formatu A5 /pełny kolor/
cała strona / ½ strony w katalogu formatu A5 /pełny kolor/
cała strona / ½ strony w katalogu formatu A5 /dwa kolory/
Cała strona w katalogu targowym formatu A-5 / czarno-biała/

340,00
240,00
240,00
190,00
120,00
70,00

WSZYSTKIE USŁUGI W DNIU POPRZEDZAJĄCYM TERMIN OTWARCIA TARGÓW BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ
ORGANIZATORA TARGÓW W MIARĘ MOŻLIWOŚCI.
Zobowiązuję się do wpłacenia 100% zaliczki w terminie do dnia 04 września 2017 r. na konto Organizatora: OSiR w Skierniewicach Sp. z o.o. w
Banku PKO BP nr konta: 85 1020 3352 0000 1202 0222 9748
Równocześnie oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczam, że Regulamin Targów jest mi znany i zobowiązuję się go przestrzegać.

..........................................
/Podpis Prezesa/Dyrektora/

Miejscowość ............................................

........................................
/Pieczęć Firmowa/

……………………………………..
/Główny Księgowy/

Data ....................................................

