FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWCY
CZĘŚĆI WYSTAWIENNICZEJ VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONGESU BRANŻY SPOŻYWCZEJ
Miasto Opole
Rynek Ratusz, 45-015 Opole
NIP 754 300 99 77 , reprezentowane przez Dyrektora
Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu
ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole
tel.: 77 446 16 80, fax 77 446 16 81
http://www.cwkopole.pl
Bank Millenium S.A., 1 Maja 6, 45-068 Opole, Polska
18 1160 2202 0000 0002 4143 5129

Kontakt: Kierownik Działu Obsługi Projektów
anna.kozok@cwkopole.pl
tel. 77/ 44 61 683

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa firmy/osoby

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Kraj

NIP

REGON

Osoba kontaktowa

Tel.

e-mail

Uwagi:

POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA
Cena
25, 00 PLN/m.kw.

Powierzchnia wewnętrzna bez zabudowy (min. Pow. 2 m.kw.)
Powierzchnia wewnętrzna z zabudową standard
- ściany w kolorze szarym
- fryz z nazwą firmy (czcionka w kolorze granatowym)
50,00 PLN / m.kw.
- kosz – 1szt.
- przyłącze elektryczne do 3kW – 1szt.
- punkty świetlne – 1szt. na każde rozpoczęte 3m2 stoiska
Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia
Należność za powierzchnię wystawienniczą obejmuje:
 udostępnienie powierzchni na okres kongresu, montażu i demontażu stoiska
 identyfikator wystawcy
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Ilość










podstawowy wpis do folderu : nazwa wystawcy, pełna stopka adresowa,
1 egzemplarz folderu targowego
pakiet Internetowy Minimalny, w tym: otwarty dostęp do Internetu o prędkości 512 kb/s
możliwość rozpowszechniania materiałów promocyjnych w czasie trwania imprezy na terenach targowych
sprzątanie dostępnych części stoisk i ciągów komunikacyjnych
ochronę obiektu
krótki opis firmy wraz z logo na stronie www wydarzenia przygotowanego wg wzoru organizatora
dostęp do platformy / giełdy kooperacyjnej umożliwiającej umawianie spotkań z innymi zarejestrowanymi
uczestnikami
MEBLE I WYPOSAŻENIE STOISKA
Lada 100x50x110 cm
65,0O PLN / szt.
Stolik drewniany czarny 95x95x73 cm
30,00 PLN / szt.
Krzesło
15,00 PLN / szt.
Krzesło barowe (hoker)
40,00 PLN / szt.
Stojak na ulotki
50,00 PLN / szt.
Wieszak stojący
20,00 PLN / szt.
Kosz na śmieci
10,00 PLN / szt.
Szafka kuchenna
95,00 PLN / szt.
Lodówka
150,00 PLN / szt.
Ekspres do kawy przelewowy
50,00 PLN / szt.
Czajnik elektryczny
25,00 PLN / szt.
Odkurzacz 1900V
30,00 PLN / szt.
Zaplecze z drzwiami harmonijkowymi
100,00 PLN / szt.
Dodatkowy punkt świetlny
40,00 PLN / szt.
Wykładzina kolorowa
30,00 PLN / szt.
Podest sceniczny 100x200 (h=10, 60 lub 110 cm)
200,00 PLN / szt.
MEDIA
Przyłącza elektryczne dzienne:
0,1-3,0 kW (1 x 16A)
65,00 PLN / szt.
0,1-9,0 kW (3 x 16A)
165,00 PLN / szt.
9,1-14,0 kW (3 x 25A)
240,00 PLN / szt.
14,1-18,0 kW (3 x 25A)
310,00 PLN / szt.
18,1-32,0 kW (3 x 63A)
400,00 PLN / szt.
32,1-72,0 kW (3 x 125A)
595,00 PLN / szt.
przyłącze elektryczne całodobowe:
0,1-3,0 kW (1 x 16A)
115,00 PLN / szt.
0,1-9,0 kW (3 x 16A)
280,00 PLN / szt.
9,1-14,0 kW (3 x 25A)
355,00 PLN / szt.
14,1-18,0 kW (3 x 25A)
430,00 PLN / szt.
wypożyczenie rozdzielni elektrycznej dziesięcioobwodowej
320,00 PLN / szt.
przyłącze wodno-kanalizacyjne
200,00 PLN / szt.
PAKIETY INTERNETOWE
W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą Wystawca otrzymuje:
Pakiet Minimalny:
•
otwarty dostęp do Internetu o prędkości 512 kb/s
•
wpis w Elektronicznym Katalogu Wystawców (nazwa firmy, adres strony internetowej, miejscowość, kraj)
Pakiet Podstawowy:
50,00 zł
•
dedykowany dostęp do Internetu o prędkości 1,5 Mb/s
•
wpis w Elektronicznym Katalogu Wystawców (nazwa firmy, adres strony internetowej, miejscowość, kraj)
wraz z logotypem stanowiącym link do strony internetowej wystawcy
Pakiet Premium

100,00 zł
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•
dedykowany dostęp do Internetu o prędkości 4 Mb/s
•
umieszczenie logotypu Wystawcy w rotacyjnie zmieniającym się banerze na stronie głównej targów
•
elektroniczna wizytówka Wystawcy na Wirtualnej Mapie Targów
•
wpis w Elektronicznym Katalogu Wystawców (nazwa firmy, adres strony internetowej, miejscowość, kraj) wraz
z logotypem stanowiącym link do strony internetowej wystawcy
DODATKOWA GRAFIKA
W ramach zabudowy modułowej Wystawca otrzymuje napis na fryzie (max 30 znaków)
Oklejenie ścian stoiska wydrukiem wielkoformatowym
80,00 PLN / szt.
Oklejenie ścian stoiska folią, kolor
50,00 PLN / szt.
Logo na fryzie
100,00 PLN / szt.
Dodatkowy fryz z nazwą
65,00 PLN / szt.
KATALOG
W ramach wynajętej powierzchni Wystawca otrzymuje podstawowy wpis do katalogu (nazwa firmy, stopka adresowa)
Uzupełnienie wpisu do folderu o logotyp firmy
60,00
PLN
POZOSTAŁE
Reklama na 3 ekranach multimedialnych na hali wystawienniczej
100,00
PLN / 10 sek.
(emisja min. co 2,5 minuty)
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA, FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI
Całkowita wartość zamówienia :
Termin płatności : do dnia 24.03.2017r.
Wszystkie cenny zawarte w formularzu są cenami netto. Do ww. cen należy dodać podatek VAT w wys. 23%.
Oświadczam, że zapoznałem się ze Regulaminem Szczegółowym dla Wystawców części wystawienniczej VI Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej,
dostępnym na stronie internetowej www.foodcwk.opole.pl oraz wyrażam zgodę na traktowanie ww. regulaminu jako postanowień umowy i zobowiązuję się do
ścisłego ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych.

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, żę : 1. Adminstratorem tak zebranych danych osobowych jest Miasto Opole mające swoją siedzibę :RynekRatusz, 45-015 opole, posiadające nr NIP 754 300 99 7 oraz Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158, 2.
Moje dane będą przetwarzane w ww. celach 3. Podanie danych jest dobrowolne 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z
prawem do kontroli przetwarzania danych i wycofania zgody.
……………………………………………….
Miejsce i data

…..………………………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Firmy oraz pieczątka firmy
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