Bielski Park Technologiczny Lotnictwa
Przedsiêbiorczoœci i Innowacji
adres do korespondencji:

ul. Stefana Kóski 43
43-512 Kaniów
kontakt: Irena Marek kom. +48 507 108 146 lub +48 32 750 82 32, parklotniczy@parklotniczy.eu, Agnieszka Wojtacha kom. +48 783 776 330, a.wojtacha@op.pl,

www.feniksy.com

Formularz #2.1

ZG£OSZENIE WSPÓ£WYSTAWCY*
F. DANE WSPÓ£WYSTAWCY
Przedmiot
wystawy

Pe³na nazwa
Kraj

NIP

EU VAT

Bran¿a
Miejscowoœæ

Ulica i nr

Kod

G. DANE OSOBY UPOWA¯NIONEJ DO KONTAKTU
Imiê i nazwisko

telefon

e-mail

H. OBOWI¥ZKOWA, BEZZWROTNA OP£ATA REJESTRACYJNA WSPÓ£WYSTAWCY

ZG£OSZENIE WSPÓ£WYSTAWCY PODLEGA REJESTRACJI PO PRZES£ANIU FORMULARZA ZG£OSZENIOWEGO,
WRAZ Z KOPI¥ PRZELEWU REJESTRACYJNEGO W WYSOKOŒCI:
300 Z£+VAT DO 30.04.2015 r.
350 Z£ + VAT OD 01.05.2015 r.
Bezzwrotna op³ata rejestracyjna obejmuje standardowy wpis do katalogu targowego wraz z logo, wpis do e-biuletynu, 1 karta parkingowa,15 szt zaproszeñ dla goœci targowych,
identyfikatory - 2szt na ka¿de 9m2 stanowiska, zaproszenie na wieczór wystawcy - 1szt.

Formularz #2.1

FORMULARZ ZAMÓWIEÑ DODATKOWYCH WYSTAWCY*
I. ZAMÓWIENIA W NAMIOCIE VIP - wybran¹ opcje nale¿y zaznaczyæ "x"
Stanowiska
5x5m
( 25m2 )

Cena

Razem

Prezentacja multimedialna
- wieczór VIP
Prezentacja multimedialna
- wieczór Wystawców

2000 z³

5x10m
( 50m2 )

4000 z³

10x15m
( 150m2 )

6000 z³

K. ZAMÓWIENIA POZOSTA£E
Typ

15 min - 400z³
10 min - 300z³

Cena

Opis

Woda

Pod³¹czenie dop³ywu wody 1/2 cala

80z³ /szt

Odp³yw

Pod³¹czenie odp³ywu wody

120z³ /szt

Indywidualna ochrona
stanowiska

Stawka na godzinê
W zale¿noœci od jêzyka

Hostessa

Stawk¹ na godzinê

30z³

Obs³uga techniczna
stanowiska

Stawk¹ na godzinê

20 z³

do negocjacji

20z³/ szt

Dodatkowe zaproszenie
na wieczór wystawców

Upowa¿nia do bezp³atnego parkowania na terenie targów w dniach
25-28 czerwiec 2015r.
Jedno osobowe zaproszenie upowa¿niaj¹ce do wstêpu
na Wieczór wystawców

Dodatkowy identyfikator

Identifikator wystawcy

10z³/ szt

50z³/ szt

Rezygnazja
z zabudowy stanowiska

Rezygnacja z zabudowy oferowanej przez organizatora

Indywidualna zabudowa
stanowiska

Zamówienie indywidulanego projektu zabudowy stanowiska wraz
z jego realizacj¹.

Negocjowane
indywidualnie

Jakie: ....................................................................................

ustala
organizator

Inne

Razem

20z³

T³umacz

Karnet parkingowy

Iloœæ

Bonifikata 30% od ceny
wybranych stanowisk

(wysposa¿enie stanowiska we w³asnym zakresie najemcy).

Kwota do potr¹cenia
- ..................

Kwota #2.1

Razem netto
Kwota zamówieñ
z formularza #1

Kwota zamówieñ
z formularza #2.1

Kwota zamówieñ
z formularza #2.2
Oœwiadczam, ze zapozna³em siê z regulaminem targów i zobowi¹zujê siê do jego przestrzegania.Wyra¿am zgodê na otrzymywanie informacji i ofert handlowych od Bielskiego Parku
Technologicznego Lotnictwa, Przedsiêbiorczoœci i Innowacji Sp. z o.o. na wskazany adres e-mail, zgodnie z ustaw¹ z dn.18.07.2002 o œwiadczeniu us³ug droga elektroniczn¹.
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych przez BPTLPiI w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci,zgodnie z ustaw¹ z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

pieczêæ firmy

data i miejsce

Podpis osoby upowa¿nionej
do reprezentowania firmy

* Formularz zamówieñ dodatkowych stanowi integraln¹ czêœæ formularza zamówieñ. ** Kwotê wynik³¹ z zamówieñ weryfikuje organizator.

£¹czna kwota netto
z formularzy

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

VAT 23%

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

Razem brutto**

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

