ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
ORDER OF EXHIBITION SPACE

2

AIR FAIR 2017
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
w Bydgoszczy
Ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
tel. +48 52 36 28 682
fax +48 52 36 28 692
e-mail: biuro@airfair.pl
www.airfair.pl

XI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA

26 – 27 maja 2017
TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA / DEADLINE FOR SUBMISSIONS :
12 maja 2017 / 12 May 2017
Pełna nazwa Wystawcy / Exhibitor’s Full Name
Telefon / Phone:

Fax:

E-mail:

Osoba odpowiedzialna za stoisko / Person In charge of
booth:
Telefon / Phone:
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. / We declare that we
are a VAT payer.

NIP / EU VAT id. No:

DLA WYSTAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYSTAWIE 5 RAZ UDZIELAMY RABATU W
WYSOKOŚCI 10%.
THE EXHIBITORS TAKING PART IN THE EXHIBITION FOR THE FIFTH TIME (OR MORE) WILL BE
GRANTED A DISCOUNT OF 10%.
ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCY TYP STOISKA / WE ORDER THE FOLLOWING BOOTH TYPE
m2 stoiska wystawienniczego / m2 of the booth:
POWIERZCHNIA W HALI WYSTAWIENNICZEJ / INDOOR EXHIBITION SPACE
szeregowe / row
narożne / corner
zabudowa własna (wypełnić załącznik nr 3) / (Fill out
appendix no. 3)
Wielkość
Stoiska /
Booth size

Układ stoiska wystawienniczego /
Booth arrangement

Rozliczenie / Settlement

_______m x ______m

______m2 x 360,00 PLN netto =_________PLN netto

_______m x ______m

______m2 x 330,00 PLN netto =_________PLN netto

_______m x ______m

______m2 x 310,00 PLN netto =_________PLN netto

do 9 m2

10-18 m2

Powyżej
18 m2
Suma / Total ________________ PLN netto / net

Uwaga: Miejsca na hali wystawienniczej rezerwujemy wg kolejności zgłoszeń.
Note: Location of a stand is subject to availability on a first come, first served basis.

ZABUDOWA STOISKA WYKONANA PRZEZ ORGANIZATORA WYSTAWY OBEJMUJE /
BOOTH DEVELOPMENT CARRIED OUT BY THE ORGANIZER INCLUDES
- Zabudowę targową w systemie oktagonalnym; ściany
białe laminowane 1m x 2,5m (970mm x 2412 mm)
- Wykładzina targowa
- Lada informacyjna szt. 1
- Stolik szt.1
- Krzesła składane szt. 2
- Oświetlenie 1 lampka na 3 m2
- Gniazdo elektryczne do 2 KW szt.1
- Standardowy napis na fryzie (20 znaków).
DODATKOWO:
1.

2.

-

Octagonal booth arrangement, white laminated walls
1m x 2,5m (970 mm x 2412 mm)
Wall-to-wall lining
Information counter
1 table
2 folding chairs
Lighting 1 lamp per 3 m2
1 socket up to 2 KW
Standard inscription on fascia (up to 20 signs)

ADDITIONALLY:

Zastosowanie plexi kolorowej – ściana o wymiarach
1m x 2,5m wynosi –300,00 PLN netto
Foliowanie ścian na różne kolory – ściana o
wymiarach 1m x 2,5m wynosi –300,00 PLN netto

1.

2.

Colour plexi – a wall of 1m x 2,5m –300,00 PLN
(net)
Laminating walls – a wall of 1m x 2,5m –300,00
PLN (net)

UWAGA: Dzień przed rozpoczęciem, jak i w trakcie trwania
Wystaw, koszty za dodatkowe elementy wyposażenia stoiska NOTE: The day prior to as well as during the AIR FAIR,
wystawienniczego ponosi Wystawca stoiska, który rozlicza Exhibitors shall bear all costs of additional stand equipment to
be settled with the company that will be setting up the stand.
się bezpośrednio z firmą wykonującą zabudowę stoiska.

NAPIS NA FRYZIE (do 20 znaków bezpłatnie) / FASCIA BOARD INSCRIPTION (up to 20 signs – free)

Niewypełnienie jest równoznaczne z brakiem napisu na fryzie.
Koszt każdego dodatkowego znaku na fryzie wynosi: 4,00 PLN netto, który będzie doliczony
do ostatecznej kwoty rozliczenia się na fakturze.
W przypadku wykonania napisu przez Państwa firmę proszę o kontakt pod numerem tel. (52) 36 28 681, 682;
fax (052) 36 28 690.
Leaving the line above empty is equivalent to no fascia boards inscription.
The cost of each additional fascia inscription is 4,00 PLN (net), which will be added to a final invoiced
amount.
Should your company do the inscription by itself, please contact us at: (52) 36 28 681, 682; fax (052) 36 28
690.
POWIERZCHNIA NA TERENIE OTWARTYM / OUTDOOR EXHIBITION SPACE
W przypadku chęci skorzystania z powierzchni wystawienniczej prosimy o określenie charakteru wystawianych eksponatów / If you
wish to make use of the exhibition space, please provide the details of your exhibits.

Lp.
It.
1.
2.
3.

Nazwa eksponatu
Exhibit

Ilość
Qty

1). Powierzchnia wystawiennicza na otwartym terenie dla Wystawców wynajmujących tylko i wyłącznie
powierzchnię na terenie otwartym: 150,00 PLN netto za m2 / Outdoor space for Exhibitors ordering outdoor
space only: 150,00 PLN (net) per m2
Wielkość stoiska /
Booth size

Układ stoiska wystawienniczego / Booth
arrangement

Rozliczenie / Settlement

_______m x ______m

______m2 x 150,00 PLN netto =_________PLN netto

_______m x ______m

______m2 x 150,00 PLN netto =_________PLN netto

do 10 m2

Powyżej 10 m

2

2). Powierzchnia wystawiennicza na otwartym terenie dla Wystawców wynajmujących powierzchnię w hali
wystawienniczej: 50,00 PLN netto za m2 / Outdoor space for Exhibitors ordering indoor space: 50,00 PLN (net)
per m2
Wielkość stoiska /
Booth size

Układ stoiska wystawienniczego / Booth
arrangement

Rozliczenie / Settlement

_______m x ______m

______m2 x 50,00 PLN netto =_________PLN netto

_______m x ______m

______m2 x 50,00 PLN netto =_________PLN netto

do 10 m2

Powyżej 10 m

2

3). Powierzchnia za samolot cywilny: 150,00 PLN netto (cena zawiera koszty logistyczne związane z obsługą
samolotu, który przylatuje na Wystawę) / Space for general aviation aircraft: 150,00 PLN (net) (price is inclusive
of logistics costs related to handling the aircraft arriving at the Exhibition)

10 m2
(min.)

Miejsce, data i pieczęć firmy
Place, date and company seal

150,00 PLN netto x ___________ = _________________ PLN netto

Podpis osoby upoważnionej do podpisu
Persons authorized to sign for the company

UWAGA: Brak pieczęci i podpisów uniemożliwia realizację zamówienia!!!
NOTE: Orders without signatures or seals will not be considered.

