FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

11-13 MARCA 2018

KONTAKT:
kom. +48 606 298 163
tel. +48 32 746 91 72

1

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach

DANE PODSTAWOWE
NAZWA WYSTAWCY
OSOBA DO KONTAKTU
E-MAIL

TEL. KOMÓRKOWY

2

DANE DO FAKTURY
NAZWA FIRMY
PEŁNA NAZWA FIRMY

ADRES DO FAKTURY
KRAJ / KOD POCZTOWY / MIASTO / ULICA

ADRES DO KORESPONDENCJI
WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY RÓŻNI SIĘ OD ADRESU DO FAKTURY

NIP / EU REGISTRATION NUMBER

KRS
NR I MIEJSCE WPISU DO REJESTRU SADOWEGO LUB EWIDENCJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

3

POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

STOISKO NR:

Minimalna powierzchnia zamówienia stoiska: 9 m2. Powierzchnia możliwa do rozbudowy o moduły 3 m2.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji w dalszej części formularza.

ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCE POZYCJE:

cena do 30.11

cena od 01.12

1. Powierzchnia niezabudowana w hali

400 zł / m2

400 zł / m2

2. Pakiet 9 m2 - obejmuje koszt powierzchni oraz zabudowy standardowej

4950 zł

5750 zł

3. Pakiet 12 m2 - obejmuje koszt powierzchni oraz zabudowy standardowej

6400 zł

7200 zł

4. Pakiet 15 m2 - obejmuje koszt powierzchni oraz zabudowy standardowej

8200 zł

9000 zł

5. Pakiet 18 m2 - obejmuje koszt powierzchni oraz zabudowy standardowej

10000 zł

10800 zł

6. Pakiet 21 m2 - obejmuje koszt powierzchni oraz zabudowy standardowej

11450 zł

12250 zł

7. Pakiet 30 m2 - obejmuje koszt powierzchni oraz zabudowy standardowej

17000 zł

17800 zł

ilość

razem

0 zł

RAZEM

Podane wartości są cenami netto.

Powyższe ceny powierzchni niezabudowanej oraz pakietów obejmują:
· zamieszczenie logo na stronie foodshow.pl w zakładce wydarzenia GASTROSILESIA
· lokalizacja stoiska umieszczona w Food Show - Wydawnictwo Specjalne
· dwie wejściówki PREMIUM, upoważniające do udziału w Gali Food Show Star oraz korzystania z cateringu w Strefie Premium
· publikacja przesłanej informacji o nowościach prezentowanych przez Wystawcę na stronie wydarzenia
· możliwość bezpłatnego udziału w konkursie Food Show Star (formularz dostępny na stronie www.foodshow.pl)
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KOSZT CAŁKOWITY (obejmuje koszt powierzchni, zabudowy, wyposażenia i usług dodatkowych lub pow. niezabudowanej)

5

WARUNKI PŁATNOŚCI

0 zł

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Zaliczkę w wysokości 30% kosztów brutto uczestnictwa w Targach Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora w terminie 14 dni
od zgłoszenia. Pozostałą część kosztów uczestnictwa w Targach Uczestnik opłaca do 15.02.2018 na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy,
iż zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy treść Regulaminu Targów. Jednocześnie upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu Akceptujemy warunki określone
w Regulaminie Wystawcy oraz zobowiązujemy się do wniesienia opłat zgodnie Regulaminem Wystawcy.
Warunkiem objęcia stoiska jest udokumentowanie wpłaty za stoisko do dnia 15.02.2018r. w postaci kopii przelewu potwierdzonego przez bank na konto: Weindich Sp.j., ul. Adamieckiego 8,
41-503 Chorzów, Bank: ING Bank Slaski S.A., IBAN: 33 1050 1243 1000 0010 0087 6308.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres firmy Weindich lub drogą elektroniczną na adres e-mail targi@gastrosilesia.pl do dnia 31.01.2018r.

data

pieczątka firmowa

ORGANIZATOR:

PARTNER STRATEGICZNY /
ORGANIZATOR GASTROSILASIA:

podpis osoby upoważnionej

CENTRUM PRZEMYSŁU MIĘSNEGO,
CONVENIENCE FOOD I GASTRONOMII

ZABUDOWA STOISKA

11-13 MARCA 2018

KONTAKT:
kom. +48 606 298 163
tel. +48 32 746 91 72

!

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach

Należy wypełnić w przypadku zamówienia zabudowy standardowej. Gwarantujemy realizację zamówień złożonych najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
Realizacja zamówień złożonych po tym terminie uzależniona będzie od dostępności oferty oraz stopnia zaawansowania procesu technologicznego przygotowania imprezy.

UWAGA! Rezygnacja z któregokolwiek elementu wyposażenia nie wpływa na obniżenie ceny zabudowy standardowej.

1

NAPIS NA FRYZIE
Prosimy wypełnić czytelnie, w formie do umieszczenia na fryzie (max. 30 znaków). Opcjonalnie na fryzie można umieścić grafikę za dopłatą.

Istnieje możliwość zastąpienia napisu na fryzie kolorową grafiką wg projektu klienta.
Przygotowane do druku (rozdzielczość min. 200 dpi, kolor CMYK) pliki należy przesłać do 31.01.2018 r.

2

GRAFIKA NA FRYZIE (proszę zaznaczyć w celu zamówienia)

cena netto

97 x 32 cm

100,00 zł

OPIS ZABUDOWY STANDARDOWEJ
STOISKO:

CENA NETTO: 5750 zł

9 m2

ZABUDOWA
·
·
·
·
·

Stelaż oktagonalny, ściany zewnętrzne
Wykładzina dywanowa
Fryz z napisem (na 1 otwartą stronę stoiska)
Oświetlenie
Gniazdo elektryczne

kolor: biały
kolor (do wyboru):		
1 mb
3 szt., halogen 150W
1 szt., 230V / 1kW

szary

granatowy

WYPOSAŻENIE
Przykładowe stoisko 9 m2
z drewnopodobnym stołem i białymi krzesłami PEDRALI

·
·
·

Stół zwykły, kwadratowy
Krzesło PEDRALI
Kosz na śmieci

STOISKO:

1 szt., kolor (do wyboru):
4 szt., kolor (do wyboru):
1 szt.

biały
biały

czarny
czarny

drewnopodobny

CENA NETTO: 7200 zł

12 m2

ZABUDOWA
·
·
·
·
·

Stelaż oktagonalny, ściany zewnętrzne
Wykładzina dywanowa
Fryz z napisem (na 1 otwartą stronę stoiska)
Oświetlenie
Gniazdo elektryczne

kolor: biały
kolor (do wyboru):		
1 mb
4 szt., halogen 150W
1 szt., 230V / 1kW

szary

granatowy

WYPOSAŻENIE
Przykładowe stoisko 12 m2
z białym stołem i białymi krzesłami PEDRALI

·
·
·

Stół zwykły, kwadratowy
Krzesło PEDRALI
Kosz na śmieci

STOISKO:

1 szt., kolor (do wyboru):
4 szt., kolor (do wyboru):
1 szt.

biały
biały

czarny
czarny

drewnopodobny

CENA NETTO: 9000 zł

15 m2

ZABUDOWA
·
·
·
·
·

Stelaż oktagonalny, ściany zewnętrzne
Wykładzina dywanowa
Fryz z napisem (na 1 otwartą stronę stoiska)
Oświetlenie
Gniazdo elektryczne

kolor: biały
kolor (do wyboru):		
1 mb
5 szt., halogen 150W
1 szt., 230V / 1kW

szary

granatowy

WYPOSAŻENIE
Przykładowe stoisko 15 m2
z czarnym stołem i białymi krzesłami PEDRALI

·
·
·

Stół zwykły, kwadratowy
Krzesło PEDRALI
Kosz na śmieci

STOISKO:

1 szt., kolor (do wyboru):
4 szt., kolor (do wyboru):
1 szt.

biały
biały

czarny
czarny

drewnopodobny

CENA NETTO: 10800 zł

18 m2

ZABUDOWA
·
·
·
·
·

Stelaż oktagonalny, ściany zewnętrzne
Wykładzina dywanowa
Fryz z napisem (na 1 otwartą stronę stoiska)
Oświetlenie
Gniazdo elektryczne

kolor: biały
kolor (do wyboru):		
1 mb
6 szt., halogen 150W
1 szt., 230V / 1kW

szary

granatowy

WYPOSAŻENIE
Przykładowe stoisko 18 m2
z drewnopodobnymi stołami i czarnymi krzesłami PEDRALI

·
·
·

Stół zwykły, kwadratowy
Krzesło PEDRALI
Kosz na śmieci

2 szt., kolor (do wyboru):
8 szt., kolor (do wyboru):
1 szt.

biały
biały

czarny
czarny

drewnopodobny

ZABUDOWA STOISKA

11-13 MARCA 2018

KONTAKT:
kom. +48 606 298 163
tel. +48 32 746 91 72

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach

STOISKO:

21 m2

CENA NETTO: 12250 zł

ZABUDOWA
·
·
·
·
·

Stelaż oktagonalny, ściany zewnętrzne
Wykładzina dywanowa
Fryz z napisem (na 1 otwartą stronę stoiska)
Oświetlenie
Gniazdo elektryczne

kolor: biały
kolor (do wyboru):		
1 mb
7 szt., halogen 150W
1 szt., 230V / 1kW

szary

granatowy

WYPOSAŻENIE
Przykładowe stoisko 21 m2
z czarnymi stołami i czarnymi krzesłami PEDRALI

·
·
·

Stół zwykły, kwadratowy
Krzesło PEDRALI
Kosz na śmieci

STOISKO:

2 szt., kolor (do wyboru):
8 szt., kolor (do wyboru):
1 szt.

biały
biały

czarny
czarny

30 m2

drewnopodobny

CENA NETTO: 17800 zł

ZABUDOWA
·
·
·
·
·

Stelaż oktagonalny, ściany zewnętrzne
Wykładzina dywanowa
Fryz z napisem (na 1 otwartą stronę stoiska)
Oświetlenie
Gniazdo elektryczne

kolor: biały
kolor (do wyboru):		
1 mb
10 szt., halogen 150W
1 szt., 230V / 1kW

szary

granatowy

WYPOSAŻENIE
Przykładowe stoisko 30 m2
z czarnymi stołami i czarnymi krzesłami PEDRALI

3

·
·
·

Stół zwykły, kwadratowy
Krzesło PEDRALI
Kosz na śmieci

3 szt., kolor (do wyboru):
12 szt., kolor (do wyboru):
1 szt.

biały
biały

czarny
czarny

drewnopodobny

POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA
UWAGA!
W cenie powierzchni niezabudowanej nie są ujęte żadne elementy zabudowy
oraz przyłącza elektryczne i wod.-kan.
W przypadku zamówienia Powierzchni niezabudowanej oraz zabudowowy niestandardowej kontakt
do Generalnego Wykonawcy targów zostanie przekazany indywidualnie.
W zabudowie stoiska należy uwzględnić:
· wykładzinę (preferowany kolor szary lub granatowy),
· elementy wizualne umożliwiające identyfikację wystawcy (np. fryz, grafika wielkoformatowa),
· przyłącza elektryczne i w razie potrzeby wodno-kanalizacyjne.

4

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE I WOD.-KAN.
NAZWA ELEMENTU

cena netto

Wykonanie przyłącza elektrycznego 1-fazowego 230V / 3 kW

300,00 zł

0 zł

Wykonanie przyłącza elektrycznego do 9 kW, 400V / 16A

400,00 zł

0 zł

Wykonanie przyłącza elektrycznego od 9 kW do 18 kW, 400V / 32A

550,00 zł

0 zł

Wykonanie przyłącza elektrycznego od 18 kW do 36 kW, 400V / 63A

850,00 zł

0 zł

Rozdzielnia elektryczna

400,00 zł

0 zł

Prąd całodobowy

50,00 zł

0 zł

Podłączenie wody na stoisko wraz z odpływem zakończone zaworem ¾"
bez termy i zlewozmywaka

550,00 zł

RAZEM

6

USŁUGI DODATKOWE
SPRZĄTANIE (proszę zaznaczyć w celu zamówienia)

cena netto

Odkurzanie stoiska (3 dni)

150,00 zł

WiFi, INTERNET
Na hali jest dostępne bezpłatne WiFi.
Istnieje możliwość zamówienia własnej sieci. Więcej szczegółów: Kamil Górski, tel. 780 105 956

ilość, kW

-

ilość, szt.

razem

0 zł
0 zł

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE STOISKA

1

11-13 MARCA 2018
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Należy wypełnić w przypadku zamówienia zabudowy standardowej. Gwarantujemy realizację zamówień złożonych najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
Realizacja zamówień złożonych po tym terminie uzależniona będzie od dostępności oferty oraz stopnia zaawansowania procesu technologicznego przygotowania imprezy.

NAZWA ELEMENTU

cena netto

Wykładzina dywanowa (dwa kolory)

30,00 zł / m2

0 zł

Ścianka działowa zaplecza

30,00 zł / mb

0 zł

Drzwi systemowe harmonijkowe

110,00 zł / szt.

0 zł

Zasłonka

30,00 zł / szt.

0 zł

100 x 50 cm

20,00 zł / szt.

0 zł

50 x 50 cm

55,00 zł / szt.

0 zł

50 x 100 cm

65,00 zł / szt.

0 zł

100 x 100 cm

75,00 zł / szt.

0 zł

100 x 50 cm

90,00 zł / szt.

0 zł

120,00 zł / szt.

0 zł

Półki systemowe na zapleczu

Podest

Lada systemowa z półka
Lada systemowa łukowa

ilość

razem

Gablota systemowa jubilerska

100 x 50 cm

150,00 zł / szt.

0 zł

50 x 50 cm

190,00 zł / szt.

0 zł

Witryna systemowa z 3 półkami szklanymi

50 x 100 cm

240,00 zł / szt.

0 zł

100 x 100 cm

300,00 zł / szt.

0 zł

Półka szklana

100 x 25 cm

30,00 zł / szt.

0 zł

Półka drewnopodobna

100 x 25 cm

20,00 zł / szt.

0 zł

Stół zwykły

40,00 zł / szt.

0 zł

Stół barowy

50,00 zł / szt.

0 zł

Krzesło tapicerowane

30,00 zł / szt.

0 zł

Krzesła PEDRALI

35,00 zł / szt.

0 zł

Hoker ZETA/BETA

30,00 zł / szt.

0 zł

Fotel Lincoln

135,00 zł / szt.

0 zł

Sofa Lincoln

190,00 zł / szt.

0 zł

Stolik kawowy 45 x 45 cm

39,00 zł / szt.

0 zł

Kosz na śmieci

Meble

10,00 zł / szt.

0 zł

Stojak na TV 42"

120,00 zł / szt.

0 zł

TV 42"

500,00 zł / szt.

0 zł

Oświetlenie

Halogeny 150 W

20,00 zł / szt.

0 zł

Gniazdo elektryczne

230V / 1kW

35,00 zł / szt.

0 zł

Oprawa graficzna z montażem

Wydruk klejony na wypełnieniu systemowym
– wielkoformatowy

70,00 zł / m2

0 zł

Foliowanie wypełnień systemowych na kolor

40,00 zł / m2

0 zł

RAZEM

0 zł

