FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ZAMÓWIENIE
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 2 października 2017 r.
na adres e-mail: atp@ug.edu.pl lub fax: 58 523 33 65
 DANE DO FAKTURY:
Nazwa wystawcy:
NIP:
ul.
Kod:

Miejscowość:

 DANE DODATKOWE:
Osoba upoważniona do kontaktu:
Tel. Kontaktowy:

E-mail:

Napis na fryzie (nazwa firmy):
www wystawcy:
Ilość pracowników obecnych na targach:

(inf. niezbędna w celach organizacyjnych)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dostęp do Internetu na stoisku:

 ZAMÓWIENIE STOISKA:
Wybór rodzaju stoiska:
m2

minimalna powierzchnia 4
zabudowane z wyposażeniem wg standardu
Niezabudowane – wg standardu

Wybór zazn.
X

(bez wyposażenia)*

Cena za 1 m2
netto

Ilość zam.
metrów 2

Wartość stoiska
netto

240 zł

… m2

… zł

200 zł

… m2

…zł

Wybór wyposażenia niepotrzebne skreślić
stolik i 4 krzesła / 4m2
lada i 2 krzesła / 4m2

-

Wg oferty
Wg oferty

SPONSOR
PARTNER

*stoisko niezabudowane może posiadać ścianki boczne wynikające z ustawienia pozostałych stoisk

 OBOWIĄZKOWY WPIS W FOLDERZE WYSTAWCÓW:
Wybór zazn.
Cena
Rodzaj wpisu*

czarno-biały - 1 strona
czarno-biały - 2 strony
pełny kolor – 1 strona
pełny kolor – 2 strony
SPONSOR
PARTNER

X

netto
270 zł
380 zł
450 zł
660 zł

Standard: czarno-biały tekst, grafika, logo
czarno-biały tekst, grafika, logo
pełny kolor
pełny kolor
wewn. str. okładki przód + 1 str. lub wg ustaleń
wg ustaleń

* Nazwa firmy – ta sama jak na fryzie, adres, telefon- tekst do 1400 zn.
Tekst do katalogu należy przesłać na adres e-mail atp@ug.edu.pl do dnia 2 października 2017 r. (dokument WORD). Nazwa dokumentu powinna
zawierać nazwę firmy.

CENA NETTO – STOISKO + FOLDER

 DODATKOWE ZAMÓWIENIE – informacje i cena wg cennika
Rodzaj

ilość

Cena za szt.
netto

Wartość całkowita
netto

CENA NETTO – DODATKOWE ZAMÓWIENIE

CAŁKOWITY KOSZT ZAMÓWIENIA NETTO

Oświadczamy, że zapoznawaliśmy się w warunkami uczestnictwa w ATP Trójmiasto 2017 i akceptujemy je w całości.

Data, pieczątka instytucji, podpis prawnie wiążący



Wyposażenie dodatkowe (ceny netto):
 logo na fryzie (do 4 kolorów): 82 zł
 lada 1mb (100 x 50 x 100 cm): 126 zł
 stolik  70 cm: 50 zł
 krzesło składane: 25 zł
 stołek barowy: 60 zł
 kieszeń na prospekty A4: 18 zł / szt.
 półka 100 x 25 cm: 26 zł
 wykładzina 16 zł / 1m2
 dodatkowa konstrukcja pod fryz: 147 zł
 dodatkowy (np. boczny, w przypadku stoisk narożnych) napis na fryzie: 94 zł

Cennik usług dodatkowych i uzupełniającego wyposażenia stoisk przesyłamy na życzenie.

