Formularz Zgłoszeniowy / Umowa uczestnictwa w imprezie
Środkowopomorskie Targi Ślubne
20 marca 2022 g. 10.00-16.00
TEATRA VARETE MUZA
Zgłoszenie należy przesłać na: targikoszalin@gmail.com tytuł: „Targi Ślubne Koszalin”
Dane do faktury VAT:
Pełna nazwa firmy:
Ulica:
NIP :

Nr:

Miejscowość :
Tel.

Strona www:

Kod:

e – mail :

Osoba do kontaktu/ nr tel. :
Nazwa Wystawcy do wpisania do Katalogu i na www (nie więcej niż 25 znaków)

REZERWACJA STOISKA
Cena
netto

Wybierz opcję stoiska oraz opcje dodatkowe
Opłata podstawowa obowiązkowa + zabezpieczenie COVID

x Ilość mkw.

50,00 zł

Suma
50,00 zł +

Stoisko podstawowe niezabudowane (minimalna ilość 4 mkw.)
W cenie: wstaw x w kwadracik jeśli potrzebujesz (1 stolik □ + 2
krzesła □ + przyłącze elektryczne 230 v □ + obligatoryjne 2
identyfikatory + wpis nazwy firmy do katalogu targowego)
Stoisko zabudowane (minimalna ilość 4 mkw.) - ścianki jeden
moduły 1m x 2,5 m, opcja dodatkowa doliczana do ceny stoiska
niezabudowanego + fryz z nazwą firmy
Dodatkowe wyposażenie stoisk poza podstawowym – wstaw x
w kwadracik : stolik

□

50 zł, krzesło

□

15 zł, lada

□

150 zł /
mkw.

50 zł /
mkw

90 zł,

ścianka zabudowy 50 zł – 1 moduł - 1m x 2,5 □
Dodatkowe rodzaje reklamy - wstaw x w kwadracik: ekspozycja
bannera, rollupu □ od 200 zł mkw, auto lub balon na zewnątrz

□

500 zł, prezentacja dj

□

350 zł, zespół muzyczny

□

500 zł,

udział marki w pokazie mody □ 500 zł, prezentacja firmy □ 350
zł, kolportaż ulotek lub dodatek do giftbag’u □ 350 zł, reklama
na telebimie – spot do 1 min. □ 250 zł
Reklama w Katalogu Targowym - w przypadku zainteresowania
proszę zaznaczyć x opcję: 1 strona □, 1/2 strony □, 1/4 strony

□,

strona okładkowa

□,

(szczegóły i cennik – kontakt

telefoniczny z organizatorem) Reklama na stronie www □
Preferowany nr stoiska z zał. Rozkład Stanowisk Targowych
wpisać oznaczenie: nr lub literę

Wartość NETTO
Wartość BRUTTO (23 % VAT)

Wyrażam zgodę na warunki płatności - 100% wartości brutto 14 dni od daty wystawienia przez Organizatora faktury.
Nr konta: 08 1140 2004 0000 3502 7623 1045 Firma: Agencja 123Concept, ul. Tulipanowa 7, Stare Bielice. Dopisek:
„nazwa wystawcy - Targi Ślubne 2022”. Zapoznałem się z Regulaminem Uczestnictwa w Targach, warunkami rezygnacji z
udziału oraz Klauzulą RODO - dostępne na www.slubkoszalin.pl w dziale Dla Wystawców i akceptuję zawarte tam
warunki.

...............................................
(pieczątka Wystawcy i podpis osoby upoważnionej)

