
 

                KARTA-ZGŁOSZENIA 
                   uczestnictwa w stoisku 

                Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei 

podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017 – Gdańsk  26- 29 września 2017 r. 

HALA D (namiot przy halach ABC) 

                                                     

Oferta zawiera powierzchnię wystawienniczą 10 m² wraz z zabudową i meblami, oraz 
 

 OFICJALNY status WYSTAWCY 

 Wpis do katalogu ( 1 strona cz/b) oraz katalog drukowany ( 1 szt) 

 Identyfikatory ( 2 szt.) 

 Kartę parkingowa ( 1 szt.) 

 Zaproszenie na Spotkanie Wystawców – Bankiet ( 1 szt.) 

 Kartę Gościa Branżowego – Zaproszenie dla klientów ( 40 szt) 

 Wspólne zaplecze wyposażone w naczynia, ciepłą i zimną wodę, zlewozmywak, kuchenkę mikrofalową, lodówkę  

i kostkarkę do lodu oraz wspólny BAR z obsługą (na stoisku przygotowane będą przekąski dla wszystkich współwystawców) 

       Możliwość korzystania z zimnych napojów, kawy i herbaty 

 Obsługę hostess 

 Obsługę techniczną oraz sprzątanie stoiska 

 Przyłącze prądowe (230V) oraz oświetlenie 

 INTERNET bezprzewodowy (WI-FI)  

 Zamieszczenie logotypu współwystawcy na stronach internetowych www.izbakolei.pl oraz www.izbanatargach.pl 

 Zamieszczenie informacji o współwystawcy w IV specjalnym wydaniu RAPORTU KOLEJOWEGO dystrybuowanego na 

wszystkich stoiskach wystawców na TRAKO 2017 

 Zamieszczenie logotypu współwystawcy we wszystkich materiałach przygotowywanych przez Biuro Izby dotyczących targów 

 Bezpłatne zaproszenia na WIECZÓR KLUBOWY w restauracji KOLIBA ( 2 szt.) w dniu 27.09.2017r 

 

ZAMÓWIENIE: 

 

Nazwa firmy:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….NIP:………………………………………………………. 

Osoba kontaktowa: ………………………………………………………..…………. e-mail: ………………………………………………………………………………. 

     Tel. kom. ……………………………………………………...Tel: ……………………………………..……………………….  fax: ……………………………………….. 

Ilość osób na stoisku:   

Forma uczestnictwa 
Cena netto 

( PLN) 
ilość 

Wartość  
netto(PLN) 

MODUŁ wystawienniczy   10 m² z zabudową, meblami  i zapleczem socjalnym 17.490   

Dopłata do wersji narożnej 4.000   
OPŁATY DODATKOWE    

Dodatkowa Karta wstępu dla uczestnika na wszystkie dni  (identyfikator) 27,00   

Dodatkowa Karta parkingowa (ilość miejsc ograniczona) 132,00   

Dodatkowe Zaproszenie na spotkanie wystawców (ilość miejsc ograniczona) 170,00   

RAZEM PLN netto:  

= VAT 23%  

RAZEM PLN brutto:  
 

1.WYPEŁNIONĄ KARTĘ – ZGŁOSZENIA należy przesłać  do dnia 07.04. 2017 r. na adres e-mailowy: z.wisniewski@izbakolei.pl 

   Terminy płatności :  1)-50% do dnia 15.04.2017r.   2)- pozostała część do dnia 15.07.2017r 

2.Przesłanie karty-zgłoszenia stanowi zobowiązanie do uiszczenia 100% opłaty wynikającej z karty zgłoszenia. 

3. W przypadku rezygnacji, zwrot kosztów nie jest możliwy 

 

KONTO:    Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei 

ING Bank Śląski o/Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499 
Ze względów organizacyjnych informujemy, że w przypadku rezygnacji zwrot kosztów jest niemożliwy. 

AKCEPTUJEMY WARUNKI I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ NASZEGO PODPISU. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PODPIS I PIECZĘĆ PREZES/WŁAŚCICIEL                                              DATA                                                          PIECZĘĆ FIRMOWA 

                                                                                                                                                               

http://www.izbakolei.pl/
http://www.izbanatargach.pl/
mailto:z.wisniewski@izbakolei.pl

