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

…………………………………, dnia.......................

Formularz zgłoszeniowy / Zamówienie
Dystrybucja Ulotek / Inne Usługi

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/mieszkania
Kod pocztowy, miasto
NIP firmy
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Telefon:
e-mail:
Adres do korespondencji (jeśli inny niż w danych firmy)
I. Przedmiot zamówienia:
1. DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH (ULOTEK), INNE USŁUGI
Cena netto
590,00 zł

Rodzaj Usługi
1. Dystrybucja ulotek z biletami*, ***
2. Własna dystrybucja ulotek**– firmy z wykupionym stoiskiem
(2 osoby rozdające)***
3. Własna dystrybucja ulotek**– firmy bez wykupionego stoiska
(1 osoba rozdająca)***
4. Reklama w Informatorze Targowym - 1 strona
5. Reklama na bilecie (cała powierzchnia na odwrocie biletu)
6. Baner reklamowy (wielkość maks. 3 m x 1 m)
Ilość w
- lokalizacja – balustrady Antresoli w Pawilonie
szt.:..............
(cena za 1 szt.)
8. Baner na stronie targowej www.targi-slubne.pl
9. Reklama na profilu Targów w serwisie Facebook
10. Inne:
Razem wartość (cena netto)

Ilość

170,00 zł
330,00 zł
600,00 zł
1 700,00 zł
300,00 zł
cena do uzgodnienia
cena do uzgodnienia

…………………….

zł

* Materiały promocyjne dystrybuowane przez Organizatora (z biletami) należy dostarczyć w dniu 03.01.2022r. do Pawilonu nr 3 MTP.
** Miejsca dystrybucji ulotek określa Organizator w specjalnie wyznaczonych strefach.
*** Jedna opłata uprawnia do dystrybucji ulotek tylko JEDNEJ FIRMY (jedna firma na ulotce). Każda następna firma na ulotce – dopłata 50% ceny.

II. 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 email.
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.

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

-----------------------------------------------------------------------Specyfikacja ulotki dodawanej do biletu:
-

zł

Podpis i pieczęć zamawiającego

ilość: 5 000 szt.
wielkość ulotki: format maksymalny - A4 (jedna kartka)
termin dostarczenia: 03.01.2023r., adres: hala nr 3 MTP Poznań (wjazd od ul. Śniadeckich)
na jednej ulotce może znajdować się reklama tylko jednej firmy! Każda następna firma – dopłata 50% ceny.

Specyfikacja ulotki dystrybuowanej samodzielnie:
- wielkość ulotki: format maksymalny - A4 (jedna kartka)
- na jednej ulotce może znajdować się reklama tylko jednej firmy.
UWAGA:
- odbiór identyfikatorów Kolportera Ulotek w dniu Targów w Informacji Targowej

mBank 44 1140 2004 0000 3902 3071 9935, Antica M.Urbaniak, ul. Miastkowska 38, 60-184 Poznań

