KARTA ZG OSZENIA
UDZIA U

ORGANIZATOR
Reklama Profil
tel. 603 30 20 58

za cznik do regulaminu

gosia@profil.pl

22 maja w godz. 11.00 do 18.00
23 maja w godz. 10.00 do 18.00
24 maja w godz. 10.00 do 16.00

UROCZYSTE OTWARCIE O GODZ. 14.00

tel. 733 973 910

teresa@profil.pl
www.mtt.opole.pl

Termin nadsy ania zg osze

18 kwietnia 2020 r.

Pe na nazwa firmy:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
forma prawna firmy: ...................................................... miejscowo

: .........................................................kod: ............................
.................NIP: ...........................................

i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, e-mail osoby upowa nionej do
.................................................................................
Na targach b dziemy prezentowa /sprzedawa : ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

ZAMAWIAM (WYPO YCZAM)

CENA NETTO

Domek drewniany - po roz o eniu lad zewn trznych ok. 10 m
o

, 3 krzes a, gniazdko elektr.

220 PLN

2

Powierzchni zabudowan w pawilonie targowym - min. 6 m , stoisko
zabudowane, cianki, gniazdko elektryczne, o wietlenie, fryz z nazw
prosz wpisa g boko i szeroko stoiska

265 PLN/1m

2

Powierzchni niezabudowan w pawilonie targowym
prosz wpisa g boko , szeroko i wysoko stoiska

210 PLN/1m

2

pod czenie energii elektrycznej do powierzchni niezabudowanej
Powierzchnia pod arkadami Ratusza - 1 modu 4m , w tym: 3 cianki,
lada, 2 krzes a, bez fryzu i pr du
Powierzchnia zewn trzna odkryta - min. 9 m
prosz wpisa g boko i szeroko stoiska

2

WARTO

3 290 PLN/domek

2

do domku drewnianego

2

ILO

165 PLN
820 PLN/4 m
180 PLN/1m

2

2

razem: ....................... z netto

Zg aszam udzia na naszej powierzchni targowej
Prosz poda nazw , dane teleadresowe, bran

Bezp atny napis na domku lub fryzie
Prosz wpisa nazw firmy i miejscowo

WYSTAWCY

cych domek lub stoisko zabudowane.

/ kraj

Zamawiam dodatkowy p atny napis na domku lub fryzie
Prosz wpisa nazw firmy i miejscowo / kraj

wystawcy - 95 PLN netto/napis
razem:

z netto

razem:

netto

razem:

netto

zamawiam logo na fryzie - 95 PLN netto/szt.
wystawcy na fryzie - 95 PLN netto/szt.

zamawiam

gratis

Obowi zkowa op ata rejestracyjna ................................................................................................................150 z netto
Zamawiam wypo yczenie dodatkowego wyposa enia:
artyku
krzes o
lada 50x100, h=100
lada 50x100, h=70
hoker
cianka -1 mb
kotara
drzwi
gniazdko - 220V
wieszak
kosz

cena netto
40 PLN
20 PLN
80 PLN
75 PLN
40 PLN
55 PLN
25 PLN
160 PLN
50 PLN
15 PLN
15 PLN

ilo

netto

razem:

z netto

(powierzchnia + op ata rejestracyjna + dodatkowe wyposa enie + dodatkowe us ugi)

.........................................

netto + 23 % VAT =

Zobowi zujemy si do zap aty 50% nale no ci do 18.04.2020 r., reszt do 04.05.2020 r. do kasy lub na konto Organizatora:

Akceptujemy warunki uj

PL 44 1160 2202 0000 0002 3833 2116
MILLENNIUM BANK, kod BIC (SWIFT) : BIGBPLPW
cz ci niniejszej Karty Zg oszenia.

.............................................................................
miejsce, data

.........................................................................................................
cy
piecz firmy Wystawcy i czytelne podpisy prawnie wi

