17. Międzynarodowe Targi Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS 2016
Warszawa, 29.09-01.10.2016 r.

Organizatorzy:
Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o.
Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Rzymska 13/19 lok.2, 03-976 Warszawa
tel./fax (+48 22) 617 41 91, tel. (+48 22) 617 30 42 wew. 125, 128
BRE Bank SA O/Warszawa
nr 20114010100000307268001001
www.zlotosrebroczas.com
e-mail: j.bijok@mct.com.pl

LOKALIZACJA TARGÓW
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

UMOWA MIĘDZY ORGANIZATOREM A WYSTAWCĄ

ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa

FORMULARZ WYPEŁNIONY DRUKOWANYMI LITERAMI PROSIMY PRZESŁAĆ DO DNIA 29 KWIETNIA 2016 r.
Wystawca:..............................................................................................................................................
KRS ......................................................................NIP............................................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania Wystawcy zgodnie z KRS .............................................................................
Ulica .......................................................
Kod pocztowy.................
Miejscowość..................................
Nr kierunkowy ..............
Telefon .............................
Fax .........................
Internet ...............................
Osoba do kontaktu w sprawie targów ..................................................
E-mail ..............................................
Adres do korespondencji:............................................................................................................................
Płatnik....................................................................................................

.....................................
zgoda Płatnika

W alfabetycznym spisie wystawców prosimy umieścić następującą nazwę firmy:

Zgłaszamy następujących Podwystawców: (patrz pkt. 13 Warunków Uczestnictwa)
Firma:

1.................................................................................................................................

cena: 450 PLN

2.................................................................................................................................

cena: 450 PLN

 Mamy zamiar,  nie mamy zamiaru skorzystać z 10% bonifikaty (patrz p. 12.4 Warunków Uczestnictwa)
(prosimy o zaznaczenie wybranego wariantu)

(A) Powierzchnia niezabudowana

Zamawiamy powierzchnię niezabudowaną

(oznaczającą wynajęcie powierzchni bez doprowadzenia mediów do stoiska - np. energii elektrycznej, wody itp.)

Powierzchnia szeregowa
Powierzchnia narożna

(jedna strona otwarta)

(dwie strony otwarte)

Powierzchnia półwyspowa
Powierzchnia wyspowa

(trzy strony otwarte)

(cztery strony otwarte)

400 PLN/m2

.................... m2

410 PLN/m2

.................... m2

420 PLN/m

.................... m2

2

430 PLN/m2

.................... m2

Do podanych cen należy doliczyć opłatę licencyjną ustanowioną przez właściciela obiektu w wys. 10,00 PLN/m powierzchni stoiska. Powyższa opłata nie dotyczy:
Wystawców korzystających z usług oferowanych przez Organizatora; firm, na których stoiskach nie ma zabudowy, a wystawiane są jedynie eksponaty; stoisk
Wystawców, którzy mają zabudowę wykonaną przez pracowników Wystawcy i z elementów będących własnością Wystawcy.
2

Uprzejmie prosimy o podanie, jaka firma będzie wykonywać zabudowę Państwa stoiska.
Wykonawca zabudowy (nazwa firmy, adres, telefon, e-mail) ....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, telefon) .......................................................................................................................

Zamawiamy podłączenie energetyczne stoiska (wraz ze zużyciem energii)
230 / 400 V do 9 kW

moc podłączenia

................ kW

cena: 420 PLN

400 V od 9 do 25 kW

moc podłączenia

................ kW

cena: 680 PLN

400 V od 25 do 36 kW

moc podłączenia

................ kW

cena: 800 PLN

Dla mocy powyżej 3 kW obowiązuje zasilanie w układzie 3-fazowym

OFERUJEMY PAŃSTWU ZABUDOWĘ INDYWIDUALNĄ STOISK. (SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U ORGANIZATORA)
Jesteśmy zainteresowani zabudową indywidualną
tak  nie  (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji)
Zamawiamy bezpłatne zaproszenia na Targi

ilość sztuk: ...........

1. Po wpłynięciu na konto Organizatora każdej – określonej w Wyliczeniu Należności – przedpłaty, Organizator wystawi fakturę VAT nie później niż do 15 dnia miesiąca
nastepującego po miesiącu, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych.
2. Po zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa doręczonymi przez Organizatora oraz ww Zgłoszeniem Udziału stanowiącymi integralną część Umowy między Organizatorem a Wystawcą zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
3. Do cen doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.
4. Należności z Warunków Płatności (patrz pkt. 12 Warunków Uczestnictwa) zobowiązujemy się przekazać na konto Organizatora:
BRE Bank SA O/Warszawa, nr 20114010100000307268001001
5. Upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

.......................................						.........................................................................................................
		
Data								
Podpis osoby upoważnionej zgodnie z KRS i pieczęć firmowa
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LOKALIZACJA TARGÓW

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska

ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa

UMOWA MIĘDZY ORGANIZATOREM A WYSTAWCĄ

FORMULARZ WYPEŁNIONY DRUKOWANYMI LITERAMI PROSIMY PRZESŁAĆ DO DNIA 29 KWIETNIA 2016 r.
Wystawca:..............................................................................................................................................
KRS ......................................................................NIP............................................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania Wystawcy zgodnie z KRS .............................................................................
Ulica .......................................................
Kod pocztowy.................
Miejscowość..................................
Nr kierunkowy ..............
Telefon .............................
Fax .........................
Internet ...............................
Osoba do kontaktu w sprawie targów ..................................................
E-mail ..............................................
Adres do korespondencji:............................................................................................................................
Płatnik....................................................................................................

.....................................
zgoda Płatnika

Zgłaszamy następujących Podwystawców: (patrz pkt. 13 Warunków Uczestnictwa)
Firma:

1.................................................................................................................................

cena: 450 PLN

2.................................................................................................................................

cena: 450 PLN

 Mamy zamiar,  nie mamy zamiaru skorzystać z 10% bonifikaty (patrz p. 12.4 Warunków Uczestnictwa)
(prosimy o zaznaczenie wybranego wariantu)

(B) Powierzchnia zabudowana

Zamawiamy powierzchnię zabudowaną (oznaczającą powierzchnię wraz z zabudową standardową wykonaną przez Organizatora)
Stoisko szeregowe
Stoisko narożne

(jedna strona otwarta)

(dwie strony otwarte)

Stoisko półwyspowe
Stoisko wyspowe

(trzy strony otwarte)

(cztery strony otwarte)

470 PLN/m2

.................... m2

480 PLN/m2

.................... m2

490 PLN/m2

.................... m2

525 PLN/m2

.................... m2

W standardowym wyposażeniu prosimy o: 				 gablotę oszkloną (patrz rys. 1.13, Wyposażenie Dodatkowe i Usługi)
																												 lub  ladę z półką (patrz rys. 1.10, Wyposażenie Dodatkowe i Usługi)

Zabudowa standard

l zabudowa systemowa (ścianki do 250 cm z wypełnieniem z płyty białej) z zapleczem (na ży-

czenie Wystawcy) zasłoniętym kotarą,

l wykładzina podłogowa szara,
l 1 fryz o wymiarach 200 x 30 cm na każdą otwartą stronę stoiska z numerem stoiska oraz nazwą

Wystawcy wykonanymi pismem jednolitym dla całej Wystawy (bez logo),
podłączenie elektryczne stoiska 230 V do 9 kW wraz ze zużyciem energii
1 punkt świetlny na każde pełne 3 m2 stoiska,
1 gniazdo 230 V na każde pełne 9 m2 stoiska,
1 stół, 4 krzesła na stoisko,
gablota oszklona 100 x 50 cm, wys. 100 cm lub lada 100 x 50 cm z 1 półką, wys. 100 cm
na stoisko,
l kosz na śmieci, wieszak na garderobę na stoisko.
Rezygnacja z któregokolwiek elementu wyposażenia nie wpływa na cenę.
l
l
l
l
l

Na fryzie stoiska prosimy umieścić następujący napis (nazwa firmy):

W alfabetycznym spisie wystawców prosimy umieścić następującą nazwę firmy:

Zamawiamy bezpłatne zaproszenia na Targi

ilość sztuk: ...........

1. Po wpłynięciu na konto Organizatora każdej – określonej w Wyliczeniu Należności – przedpłaty, Organizator wystawi fakturę VAT nie później niż do 15 dnia miesiąca
nastepującego po miesiącu, w którym nastąpił wpływ środków pieniężnych.
2. Po zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa doręczonymi przez Organizatora oraz ww Zgłoszeniem Udziału stanowiącymi integralną część Umowy między Organizatorem a Wystawcą zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
3. Do cen doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.
4. Należności z Warunków Płatności (patrz pkt. 12 Warunków Uczestnictwa) zobowiązujemy się przekazać na konto Organizatora:
BRE Bank SA O/Warszawa, nr 20114010100000307268001001
5. Upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

.......................................						.........................................................................................................
		
Data								
Podpis osoby upoważnionej zgodnie z KRS i pieczęć firmowa

