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Zaznacz, jeśli Państwo będą korzystać z tej usługi / Please, tick if you use the service

W sprawie spedycji prosimy o kontakt / For more information please contact:

D

Drzwi pełne /

Kotara /

Punkt świetlny w rastrze /

Lampka na wysięgniku 75W /

Reflektor halogenowy 150 W/

Wieszak /

Stołek barowy /

Hocker

Półka drewniana - 100 x 30 cm

Półka metalowa - 100 x 30 cm/

Półka szklana - 100 x 30 cm/

Regał - 100 x 50 cm /

Podest ekspozycyjny - 50 x 100 cm / 

Witryna - 50 x 100 cm /

Terma i zlewozmywak + szafka/

Gablota - 50 x 100 cm /  

Gniazdo elektryczne 230V/10A

Drzwi harmonijkowe /Krzesło tapicerowane /

Fotel /

Stół okrągły /

Stół kwadratowy /

Lada informacyjna, 50 x 100 cm/

Lada łukowa / 

Szafka kuchenna /

Fryz - h = 30 cm /

Ściana biała, 100 x 250 cm

Słupek - h= 250 cm /

Podest łukowy / 

Wall panel, 100 x 250 cm

Pole - 250 cm high

Folding door

Door 

Curtain 

Information counter, 50 x 100 cm

Fascia board - h = 30 cm

Soft chair

Coat rack - 1 m long

Square table

Round table

Rounded information counter

Cupboard 

Wooden shelf - 100 x 30 cm

Metal shelf - 100 x 30 cm

Glass shelf - 100 x 30 cm

Rack - 100 x 50 cm

Podium - 50 x 100 cm

Rounded podium

Showcase - 50 x 100 cm

Display case - 50 x 100 cm

Plug socket 230 V/10A

Spotlight 75W

Armchair

Water heater, sink and sinkboard

Plug socket 230V/10A - 24h

Stół barowy - h = 110 cm /

Spot light for ceiling panel

Halogen spotlight 150 W

Bar table - h = 110 cm

Rubbish bin

Kosz na śmieci /Lada z zasuwanymi drzwiczkami/

Counter with lockable cupboard

KOLOR WYKŁADZINY / CARPET COLOUR

NAPIS NA FRYZIE / INSCRIPTION ON THE FASCIA BOARD

INFORMACJI UDZIELAJĄ / CONTACT PERSONS

LICENCJONOWANI SPEDYTORZY ORGANIZATORA / FORWARDERS LICENSED BY ORGANIZER

 W przypadku braku wyboru koloru wykładziny - na stoisku zostanie położona wykładzina szara / 
Grey carpet will be situated in the lack of choice of the carpet colour

Do 20 znaków w cenie zabudowy standardowej / 
Up to 20 characters included in the price of a standard construction

ALEKSANDRA JAKÓBIK
e-mail: aleksandra.jakobik@exposilesia.pl

tel. / phone +48 32 788 75 18
kom. / mobile +48 515 220 072

Proszę podać kolor wykładziny / 
Please indicate carpet colour

21 m  /
 sqm

C.Hartwig GDYNIA S.A. EXPO SERVICES TEAM - Mobile +48 502 012 834
 phone +48 22 609 18 85  fax +48 22 609 19 00; expo@chg.pl  www.chg.pl

netlog Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dariusz Akonom - Mobile +48 784 022 610 
phone +48 22 256 70 52  fax +48 22 256 70 88; dariusz.akonom@netlog.org.pl 
www.netlog.org.pl

RUGER EXPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Mobile 503 057 906
phone +48 32 223 59 79  fax +48 32 223 59 80; targi@ruger.com.pl  www.ruger.com.pl

Lodówka
(z 24 h przyłączem prądu)

Gniazdo elektryczne 
230V/10A - 24 h /

2Raster sufitowy 1 m   
- bez oświetlenia /

Raster ceiling panel 1 sqm
- without spotlight 

Refrigerator (with 24 h power 
supply connection)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION  FORM
Nazwa Wystawcy /
Company name

Pieczęć firmy, data / Company stamp, date
Podpis osób prawnie upoważnionych do reprezen-
towania firmy / Signature of legal representative

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać faksem lub e-mailem. Oryginał zgłoszenia proszę przesłać pocztą. / Please, send fulfilled application by fax or e-mail. Original of application please send by mail.

UWAGA: Brak podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!

NOTE: The lack of signature
makes the order invalid!!!

NIP / 
VAT ID

Oświadczam, iż jako uczestnik targów zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie warunków finansowych niniejszego zamówienia wobec podmiotów trzecich, a w szczególności wobec innych uczestników targów i konferencji organizowanych przez Expo Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności uczestnik targów  odpowiedzialny będzie wobec organizatora za spowodowanie szkody

As the fair’s participant I declare to maintain confidentiality regarding financial conditions of my order and not to reveal or disclose it to anyone, in particular to other participants of the fairs or conferences organized by Expo Silesia Sp. z o.o. (Ltd.). 
In case of breaching the obligation of maintaining confidentiality, the fair’s participant will be made responsible to the organizer for causing damage.

 Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w Targach, dostępnym na stronie  stanowiącym integralną część niniejszego Zgłoszenia Uczestnictwa i akceptuję zapisy w nim zawarte
I declare that I have read and understood the Regulations for Participants in Trade Fairs, which are available at the website  and which form an integral part of this Application Form, and I accept all the articles contained therein.

www.automotoshow.com.pl
www.automotoshow.com.pl

Termin zgłoszeń /  31.08.2017Application deadline

Expo Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd), 41-219 Sosnowiec, ul.  Braci Mieroszewskich 124 
NIP (VAT ID) PL 9591726258, Kapitał zakładowy (Initial capital) PLN 1.227.000 

thSąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy (District Court in Katowice, 8  Economic Department) 
KRS (National Court Registry Number)  0000252032

AUTO MOTO SHOW 2017
16-17.09.2017

Organizator / Organizer: Sens H.Majewska, W.Majewski S.C.
ul. Krakusa 8/105 , 30-535 Kraków
tel./fax +12 423 51 84 tel. kom. +48 693 024 769

    k.curylo@sens.pl www.automotoshow.com.pl

Expo Silesia Sp. z o.o.
fax +41 367 86 65

kom./mobile +48 510 031 685
jaroslaw.bukowski@exposilesia.pl

www.motoshow.com.pl


