ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
EXHIBITION SPACE ORDER

TERMIN NADSYŁANIA
APPLICATION DEADLINE

15.02.2019

19-20.03.2019 EXPO XXI CENTRE, WARSAW (PL)
FIRMA WYSTAWCY EXHIBITOR’S COMPANY
ULICA STREET
KOD POCZTOWY POSTAL CODE

MIASTO CITY

KRAJ COUNTRY

NIP VAT ID

TELEFON PHONE

FAX

OSOBA KONTAKTOWA CONTACT PERSON
E-MAIL				

TELEFON KOMÓRKOWY MOBILE

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ / EXHIBITION SPACE ORDER
CENA DO / PRICE BEFORE / 31.10.2018

99 EUR / m

2

CENA PO / PRICE AFTER / 31.10.2018

ZAMAWIANA POWIERZCHNIA / SPACE ORDERED

KOSZT CAŁKOWITY / TOTAL COST

m

EUR

129 EUR / m

2

2

DOPŁATY / EXTRA CHARGES:
dopłata za stoisko narożne, 2 strony otwarte +5% / extra charge for corner location, 2 sides open + 5%
dopłata za stoisko półwyspowe, 3 strony otwarte +10% / extra charge for semi-island location, 3 sides open + 10%
dopłata za stoisko wyspowe, 4 strony otwarte +20% / extra charge for island location, 4 sides open + 20%

ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA / STAND CONSTRUCTION ORDER
OPCJA / OPTION

CENA / PRICE

ZAMAWIANA POWIERZCHNIA / SPACE ORDERED

KOSZT CAŁKOWITY / TOTAL COST

STANDARD

49 EUR / m

m

EUR

LUX

99 EUR / m2

m2

EUR

2

SPECYFIKACJA PAKIET STANDARD / STANDARD OPTION SECIFICATION
l

fryz z numerem stoiska i nazwą wystawcy
a signboard with the stand number and exhibitor’s name

l

l 

stolik i 4 krzesła na każde pełne 9 m2 zamówionej powierzchni
the table and 4 chairs for each 9 m2 ordered
3punkty świetlne na każde pełne 9 m2 zamówionej powierzchni
3 light spots for each 9 m2 ordered

3 półki na foldery na każde pełne 9 m2 zamówionej powierzchni
3 leaflet on-wall shelves for each 9 m2 ordered

biała lada wystawowa 1m x 0,5m o wysokości 1m
white exhibiton counter 1m x 0,5m of 1m height

doprowadzenie prądu 220V do 2kW i gniazdo elektryczne
one electric socket 220 V, up to 2kW

wykładzina w kolorze szarym
grey exhibition carpet

l 

l

l

l

l

l

SPECYFIKACJA PAKIET LUX / LUX OPTION SPECIFICATION

zabudowa w systemie oktagonalnym w kolorze białym o wysokości 2,4 m
octagonal white stand construction of 2,4 m height

l 

2

l

l

l

l

l

l

l

s
pecjalna zabudowa oktagonalna w kolorze białym o wysokości 2,4 m
special octagonal white stand construction of 2,4 m height
numer stoiska i logo wystawcy na przewyższeniu stoiska, ściankach bocznych
oraz ladzie ekspozycyjnej
stand number & exhibitor logo on the stand extra height, sidewalls and exhibition counter
zaplecze o wymiarach 1x1 m z drzwiami harmonijkowymi

1x1 m lodging with harmonica door

stolik
i 4 krzesła na każde pełne 9 m2 zamówionej powierzchni
the table and 4 chairs for each 9 m2 ordered

3 punkty świetlne na każde pełne 9 m2 zamówionej powierzchni
3 light spots for each 9 m2 ordered

3 półki na foldery na każde pełne 9 m2 zamówionej powierzchni
3 leaflet on-wall shelves for each 9 m2 ordered

biała lada wystawowa 1m x 0,5m o wysokości 1m
white exhibiton counter 1m x 0,5m of 1m height

doprowadzenie prądu 220V do 2kW i gniazdo elektryczne
one electric socket 220 V, up to 2kW

wykładzina w kolorze szarym, niebieskim, zielonym lub czerwonym
grey, blue, green or red exhibition carpet

OSTATECZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA / THE FINAL ORDER COST

EUR

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Równocześnie z przesłaniem niniejszego zamówienia wpłacamy na rachunek bankowy Organizatora zaliczkę w wysokości 30% kwoty całkowitej niniejszego zamówienia (płatną wg. średniego kursu
EUR w NBP). Pozostała część kosztów uczestnicwa zostanie zapłacona w ciągu 14 dni na podstawie faktury VAT przedłożonej przez Organizatora, nie później niż do 8.03.2019. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy, iż zapoznaliśmy się
i zaakceptowaliśmy treść Regulaminu GasShow 2019. Jednocześnie upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.
Invoice will be inclusive of VAT. The present order should be accompanied with the transfer of an advance amounting to 30% of participation costs to the Organiser’s bank account. The remaining part of the payment should be paid within 14 days on
the basis of the VAT invoice issued by Organiser, not later than by 8.03.2019. By signing the order, we accept the Regulations of GasShow 2019 and authorise Organiser to make out a VAT invoice without our signature.

Miejsce i data
Place and date of signing

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Signature of person authorised to company’s representation

Idea Ahead
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok. 93A
02-797 Warszawa (Poland)
NIP / VAT ID: PL8481553632

Pieczęć firmowa
Exhibitor’s stamp

Bank: ING Bank Slaski S.A.
SWIFT: INGB PL PW
IBAN: PL28 1050 1025 1000 0090 7202 8278

Po wypełnieniu prosimy odesałać / After filling, please send to +48 (22) 855-10-36 or info@idea-ahead.com

