Uwaga: Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać e-mailem pod adres:
targi@magazynslubny.pl
……………………………., dnia.......................

Formularz zgłoszeniowy / Zamówienie

Powierzchnia wystawiennicza / Przyłącze energetyczne / Wykładzina / Ulotki

Targi Ślubne – XVII Wielka Poznańska Gala Ślubna
Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 8 stycznia 2023r.

I. Dane zgłaszającego

Branża
Pełna nazwa firmy do faktury
ulica i nr domu/lokalu
Kod pocztowy, miasto
NIP
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Telefon:
e-mail:
Adres do korespondencji (jeśli inny niż w danych firmy)
Nazwa firmy/marki w Informatorze Targowym
(obowiązkowe)
II. Przedmiot zamówienia:

Nr stoiska*:
* Uwaga: numeracja jest tymczasowa i może ulec zmianie, lokalizacja pozostanie bez zmian

1. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA - bez wykładziny, zabudowy (ścian), oświetlenia, wyposażenia stoiska
Cena netto za 1 m2 *
Powierzchnia stoiska
Razem wartość netto

cena z rabatem: 180 zł (bez rabatu: 200 zł)
m2
……………….. zł

* cena z rabatem - dokonanie wpłaty II raty najpóźniej do dnia 30 listopada 2022r.
Minimalna powierzchnia stoiska wynosi 4 m2. Firmy zainteresowane zabudową i wyposażeniem prosimy o dokonanie zamówienia na osobnym
formularzu Oficjalnego Wykonawcy stoisk na Targach Ślubnych firmy IDEAEXPO.MTP!

2. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE - element obowiązkowy na każdym stoisku
Cena netto za 1 moduł = 3kW
Ilość modułów (1 moduł na każde rozpoczęte 15 m2 powierzchni stoiska)
Razem wartość netto

145,00 zł
szt.
……………….. zł

3. WYKŁADZINA - kolor szary, w cenie rozłożenie + folia ochronna na czas przygotowania stoiska
Cena netto za 1 m2
Ilość w m2
Razem wartość netto

17,00 zł
m2
………………... zł

4. DYSTRYBUCJA ULOTEK
Dystrybucja ulotek z biletami*, **
Cena netto
Własna dystrybucja ulotek – firmy z wykupionym stoiskiem
-2 osoby rozdające)**
Cena netto
Własna dystrybucja ulotek– firmy bez wykupionego stoiska
(1 osoba rozdająca)**
Cena netto
Razem wartość netto

590,00 zł
170,00 zł
330,00 zł
……………….. zł

* Materiały promocyjne dystrybuowane przez Organizatora (z biletami) należy dostarczyć w dniu 03,01.2023r. do Pawilonu nr 3 MTP.
** Jedna opłata uprawnia do dystrybucji ulotek POZA WŁASNYM STOISKIEM tylko JEDNEJ FIRMY (jedna firma na ulotce). Kolejna firma na ulotce 50% ceny.

III. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA RAZEM
Razem kwota netto

…………………………

Razem kwota brutto (netto + 23% VAT)

…..……………… zł

Niniejszym oświadczam, że:
1) Upoważniam firmę Antica M. Urbaniak do wystawienia faktury VAT za uczestnictwo oraz przesłania jej w formie elektronicznej na podany wyżej adres e-mail.
2) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Uczestnictwa w Targach Ślubnych – XVII Wielka Poznańska Gala Ślubna 2023, akceptuję w pełni jego warunki
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pieczęć firmy i czytelny podpis

osoby prawnie upoważnionej do reprezentowania firmy

CENY z RABATEM - tylko przy dokonaniu wpłaty II zaliczki najpóźniej do dnia 30 listopada 2022!
WPŁATY w wysokości 50% wartości usługi BRUTTO prosimy przesyłać na poniższe konto:
mBank 44 1140 2004 0000 3902 3071 9935, Antica M. Urbaniak, ul. Miastkowska 38, 60-184 Poznań

zł

