ZGŁOSZENIE

UDZIAŁU

z dnia ___________________
Niniejszym zgłaszamy udział naszej firmy w 37. Międzynarodowym Festiwalu Mody KYIV FASHION II 2019, który odbędzie się w Kijowie (Ukraina)
w dniach od 10 do 12 września 2019 r. Akceptujemy warunki udziału oraz ceny powierzchni, zabudowy i usług dodatkowych. Prosimy o rejestrację
Wystawcy zgodnie z następującymi danymi:
Pełna nazwa firmy: _________________________________________________________________________________________________________
Marki reprezentowane: _____________________________________________________________________________________________________
Krótki napis na fryzie (zabudowana powierzchnia): _______________________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ NIP: ________________________
Tel.: ____________________________ Fax: __________________ E-mail:______________________________ www.________________________
Informacje o firmie:
а) rodzaj działalności: _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
b) rodzaj eksponatów prezentowanych na targach: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację udziału/kontakt: _____________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania Zgłoszenia Udziału/funkcja: __________________________________________________________

Koszty udziału:
Powierzchnia ekspozycyjna

Exhibition
0 area m2 x

Rodzaj powierzchni

200 €

=

0 €
_________________

rzędowa - bez dopłaty _________________
0 €

Opłata rejestracyjna

350 €
_________________

Wariant zabudowy targowej Powierzchnia niezabudowana
0 €
_________________
Dodatkowe wyposażenie stoiska i inne usługi

0 €
_________________

Łączna wartość netto

350 €
_________________

❑ Classic (15 € za 1 m kw.)
❑ Comfort (33 € za 1 m kw.)
❑ Comfort+ (40 € za 1 m kw.)
❑ Elegance (50 € za 1 m kw.)
❑ Elegance+ (55 € za 1 m kw.)
❑ Prestige (65 € za 1 m kw.)
❑ Prestige+ (75 € za 1 m kw.)
❑ Premium (85 € za 1 m kw.)
❑ Premium+ (95 € za 1 m kw.)
❑ powierzchnia niezabudowana
❑ udział zaoczny 500 €

Uwaga! Wszystkie ceny netto, nie zawierają VAT PL (23%). Kopia faksowa lub mailowa Zgłoszenia Udziału jest traktowana na równi z oryginałem. Odpowiedzi
na zapytania dotyczące wyposażenia dodatkowego oraz usługi związane z projektowaniem stoiska są udzielane osobno. Projekt zabudowy stoiska ma
formę załącznika do niniejszego zgłoszenia lub zostanie uzgodniony w innym terminie, ale nie później niż do 31.07.2019 r. Zgłoszenie Udziału ma moc
umowy i sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy pozostaje na prawach oryginału. Płatność zostanie zrealizowana zgodnie z fakturą pro forma. Wystawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT. Warunki udziału w targach stanowią integralną część Zgłoszenia Udziału.
Przesłanie Organizatorowi jednego z egzemplarzy Zgłoszenia Udziału stanowi potwierdzenie, że Wystawca akceptuje bez zastrzeżeń warunki udziału,
ceny powierzchni, zabudowy i usług dodatkowych. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych w związku
z niniejszym Zgłoszeniem Udziału jest Organizator – Agencja Promocji Eksportu Jarosław Krykwiński z siedzibą w Częstochowie (42-200), Al. NMP 24.
Dane te będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Zgłoszenia Udziału.
ORGANIZATOR

WYSTAWCA

_____________________________________________
Agencja Promocji Eksportu Jarosław Krykwiński
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, 42-200 Częstochowa
Tel. 34 3251854, Fax 34 3720553
E-mail: info@exhibitions24.eu, www.exhibitions24.eu

__________________________________________
Podpis osoby upoważnionej/pieczątka firmy

WPIS DO KATALOGU
Termin przesłania informacji – nie później niż do 31.07.2019 r.
Wersja językowa angielska i/lub rosyjska
Nazwa Wystawcy lub marka:

Adres:
Telefon:
Fax:

E-mail:
Strona www:
Krótka informacja o firmie/marce (nie
więcej niż 20 słów) w języku angielskim
i/lub rosyjskim:

