ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I ZAMÓWIENIE
XVII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH
Nazwa firmy: ...................................................................................................................................................................
Telefony: .......................................................................................................... Fax: ......................................................
Ulica: ...............................................................................................................................................................................
Kod pocztowy: .............................. Miejscowość: ............................................................... NIP:...................................

e-mail:...............................................................................................................................................................
Osoba do kontaktów: ......................................................................................................................................................
Nazwa do umieszczenia na fryzie (nazwa i miejscowość):

Zgłaszamy udział w XVII Targach Wydawców Katolickich i zamawiamy:
Ilość

Wyszczególnienie
STOISKA STANDARDOWE
Opcja A - stoisko (moduł) o wymiarach 2m × 2m = 4 m², 2 krzesła, 2 oświetlone regały,
8 półek księgarskich długości 1 m, 2 szafki , lada, szyld, gniazdko elektryczne, kosz na śmieci,
obowiązkowy wpis do katalogu, Katalog Targowy, 3 wejściówki
Opcja B - stoisko (moduł) o wymiarach 1m × 2m = 2m², 1 stolik okrągły, 1 krzesło,
1 oświetlony regał, 4 półki księgarskie długości 1 m, 1 szafka, szyld, gniazdko elektryczne,
obowiązkowy wpis do katalogu, Katalog Targowy, 2 wejściówki

Cena
netto

2870,00 zł
2050,00 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Stolik okrągły lub kwadratowy (dotyczy tylko opcji A, nie zaznaczać przy opcji B)

70,00 zł

Lada wystawiennicza (1m x 1m x 0,5m, dotyczy tylko opcji A)

125,00 zł

Gablota ze szkłem

150,00 zł

Półka książkowa

60,00 zł

Krzesło

50,00 zł

Stołek barowy

70,00 zł

Kosz na śmieci

10,00 zł

Zmiana kolorystyki stoiska za 1 m²

55,00 zł

Logo Wydawnictwa na szyldzie (kolorowe) i w katalogu (czarno-białe)

200,00 zł

Podłączenie do internetu

150,00 zł

Dodatkowe identyfikatory
Wolna powierzchnia wystawiennicza za 1 m²
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT

5,00 zł
450,00 zł

Ilość

Cena
netto

Wyszczególnienie
STOISKO WSPÓLNE
Półka książkowa na stoisku wspólnym (1 m) i wpis do katalogu, Katalog Targowy

250,00 zł

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT

OFERTA SPECJALNA

Stancja – pomieszczenie wnękowe o powierzchni
ok. 26 m2 z wejściem w ciągu ekspozycji, o sklepieniu
2
łukowym, o wysokości do 3 m. Cena za m – 300 zł.
Aranżacja (zabudowa) stancji (stoiska) we własnym zakresie lub w porozumieniu z organizatorem (cena
zabudowy do uzgodnienia z Organizatorem)
Stancja nr 1
Stancja nr 2
Stancja nr 3
Stancja nr 4
Stancja nr 5
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT

PODWYSTAWCY
Opłata rejestracyjna podwystawcy

200,00 zł

Obowiązkowy wpis do katalogu (400 znaków)
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT

Należność uregulujemy do dnia 31 marca 2011 r. przelewem na konto: Stowarzyszenie Wydawców
Katolickich, ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa, Bank PKO SA 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT.

________________
miejscowość i data

_____________
pieczęć firmy

____________________________
czytelny podpis zamawiającego

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2011 r.
Członkowie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, którzy do dnia 31.12.2010 r. posiadają uregulowane
składki członkowskie otrzymują 10% rabatu na zamawiane stoiska. Rabaty nie sumują się.

