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X MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA

20 – 21 maja 2016
TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA / DEADLINE FOR SUBMISSIONS :
29 kwietnia 2016 / 29 April 2016
BEZPŁATNY WPIS WYSTAWCY/WSPÓŁWYSTAWCY
(w ramach opłaty rejestracyjnej, druk czarno-biały)
Prosimy o przesłanie wpisu do katalogu w języku polskim (do 50 słów) oraz angielskim (do 50 słów).
Wpis musi zawierać również nazwę firmy i dane teleadresowe (nie wliczane do objętości tekstu), oraz logo
firmy e-mailem na adres: biuro@airfair.pl lub pocztą na płycie CD (nazwa pliku powinna odzwierciedlać
nazwę firmy, której dotyczy wpis).
Uwaga: Logo firmy powinno być przesłane w formacie pliku graficznego CDR, AI, PDF lub EPS;
w odcieniach szarości/czerni.
FREE OF CHARGE CATALOGUE ENTRY FOR EXHIBITOR/CO-EXHIBITOR
(included in the submission fee, black and white print)
Catalogue entry shall be in Polish (up to 50 words) and in English (up to 50 words).
The entry shall also contain company business name and address information (not included in the word count),
and company logo, all to be sent via e-mail at: biuro@airfair.pl or by mail on a CD.(file name=company
name).
Note: Acceptable file types with company logo: CDR, AI, PDF or EPS; in grey/black tones.

Przesyłamy tekst wpisu do katalogu / Content of catalogue entry
w załączeniu

wyślemy e-mailem

Pełna nazwa Wystawcy / Exhibitor’s Full Name
Fax:
Adres strony internetowej / Website

Telefon / Phone:

E-mail:
Kraj / Country:

Miasto / City:

Kod pocztowy / postcode

Ulica / Street:

Prosimy, aby kolejność wpisu do katalogu była zachowana w wyżej przedstawiony sposób /
Please make sure that the order of information to be put in the catalogue remain as above.
Współwystawcy na stoisku wystawienniczym / Co-exhibitors at the booth:
Lp. Nazwa firmy / ulica / kod / miejscowość / telefon / fax / e-mail / WWW
Company name / street / postal code / city / phone / fax / e-mail / www
1.
2.
3.
Prosimy, aby kolejność wpisu do katalogu była zachowana w wyżej przedstawiony sposób / Please make sure that the order of information
to be put in the catalogue remain as above.

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

Osoby upoważnione do podpisu
Persons authorized to sign for the company

