
GZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION  FORM

INNE USŁUGI REKLAMOWE / OTHER ADVERTISING SERVICES

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

Łączna wartość usług (netto) zamówiona na formularzu / Total net value ordered from page G

2Reklama kolorowa na bannerze w strefie wejścia - cena za 1 m  
Colourful advertisement on a banner in the entrance area - per 1 sqm

2Ekspozycja banneru reklamowego poza stoiskiem (wraz z podwieszeniem) - cena za 1 m  reklamy
Display panel or banner outside the stand - per 1 sqm
Ekspozycja roll-up'a lub potykacza poza stoiskiem - cena za szt.
Display roll-up truck or a people stopper outside the stand 

2Ekspozycja baneru reklamowego przy scenie targowej - cena za 1 m
Locating an advertising banner by the expo scene  - per 1 sqm
Ekspozycja roll-up'a lub potykacza przy scenie targowej - cena za szt.
Locating a roll-up truck or a people stopper by the scene
Reklama kolorowa na planszy przy scenie targowej - 1x2,4m - (z wydrukiem)
A colourful advertisement on a board by the expo scene (with the cost of print)

Ekspozycja plakatów lub naklejek w toaletach (10 szt.; max. A3 wraz z naklejeniem) - cena za komplet
Locating posters or stickers in the toilets for visitors in the exhibition hall, including sticking (set of 10 pcs., maximum format: A3)

Reklama kolorowa na planszy w strefie wejścia - 1x2,4m - (z wydrukiem)
Colour advertisement in the pavilion entrance area – 1x2.4 board (the cost of print is included)

2Ekspozycja bannera (5m x 1m) na ogrodzeniu przy wjeździe do Expo Silesia  - cena za 1 m  
Placing an advertising banner outside the exhibition pavilion (on the fence) – price per 1 sqm of banner (minimum 5 sqm)

Przygotowanie zestawu naklejek podlogowych wskazujących stoisko - komplet 10 sztuk
Preparing a set of floor stickers – 10 stickers

2Ekspozycja bannera (5m x 1m) na ogrodzeniu lub płotkach zabezpieczających  - cena za 1m
2Displaying a banner (5m x 1m) on a fencing or safety barriers - price per 1m

Ekspozycja bannera (8m x 1m) przy wejściu głównym  - cena za szt.
Displaying a banner (8m x 1m) at the main entrance - price per banner
Ekspozycja 1 szt. siatki w portyku Expo Silesia - cena za szt.
Displaying one mesh on the portico of Expo Silesia - price per mesh

2Ekspozycja bannera w portyku Expo Silesia  -  cena za 1 m
Displaying a banner on the portico of Expo Silesia - per 1 sqm 

2Ekspozycja banerów na elewacji budynku przy głównym parkingu - cena za 1 m
Placing an advertising banner at the building adjoining the exhibition pavilion - per 1 sqm

2Ekspozycja mega bannera o pow. do 500 m2 na elewacji budynku na terenie obiektu - cena za 1 m
Placing a mega-banner advertisement (a mesh banner on a 32-metre building) – available space: 500 sqm
Ekspozycja flagi reklamowej na maszcie przy wjeździe na teren Expo Silesia - cena za 1szt./za 1 dzień
Placing an advertising flag on a flagpole next to the exhibition centre’s entrance
Ekspozycja flagi reklamowej na maszcie przy wejściu głównym do hali Expo Silesia - cena za 1szt./za 1 dzień
Placing an advertising flag on a flagpole next to the exhibition centre’s entrance

2Reklama 24 m  na pneumatycznej ściance - 
A 24 sqm advertisement on a commercial climbing wall

Ekspozycja plakatu billboardowego na mobilu na zewnątrz hali (przy parkingu) 1-stronnie
Mobile advertisement in the form of a billboard (Adtrailer)

Ekspozycja balonu reklamowego wystawcy na zewnatrz hali przy parkingu
Placing an advertising balloon outside the exhibition pavilion

Zamieszczenie logo Wystawcy na planie targów rozdawanym zwiedzającym i na planie targów wyklejonym na ściankach w strefie wejścia
Placing the Exhibitor's logo on the fair plan given to visitors

Reklama na rewersie biletów wstępu na targi
Advertising on the back side of fair tickets
Reklama na rewersie ulotki promującej targi - wg indywidualnych ustaleń
Advertisement on the back side of the fair’s flyer – to be agreed individually

Emisja spotów reklamowych na ekranach diodowych (do 20 sek.)
Advertisements on LED displays in lounge area and restaurant (up to 20 seconds)
Reklama audio poprzez radiowęzeł - za 12 emisji po 30 sek.
Announcement by radio broadcasting system - 12 thirty-second announcements

Sponsoring targów lub wydarzeń im towarzyszących - wg indywidualnych uzgodnień
Sponsoring of trade fairs or accompanying events - According to individual arrangements

Projekt i wydruk plakatów, ulotek, wizytówek i in. materiałów - wg indywidualnych uzgodnień
Designing and printing posters, flyers, business cards and other materials

Wyłożenie ulotek reklamowych w Biurze Organizacyjnym i innych wskazanych przez organizatora miejscach - cena za 1 dzień
Placing the leaflets in the Exhibition Office and in other places indicated by the Organizer - per 1 day

Przygotowanie reportażu filmowego z uczestnictwa w targach - do 2,5 minuty
Video coverage of the exhibitor’s participation in the fair – up to 2.5 minutes

Przygotowanie reportażu zdjęciowego z prawami autorskimi z uczestnictwa w targach  -5 zdjęć
Photo coverage of the exhibitor’s participation in the fair – 5 photographs (transfer of copyright included)

Możliwość dystrybucji mat. reklamowych dla firm nie będących wystawcami - cena  za 1 dzień
Possibility distribution of promotional materials for the companies, non exhibitors - price per 1 day

Możliwość dystrybucji mat. reklamowych poza stoiskiem dla Wystawców - cena  za 1 dzień
Possibility distribution of promotional materials outside the stand for the Exhibitors - price per 1 day

Reklama na gadżetach reklamujących targi - propozycja indywidualna do uzgodnienia 
Advertisement on the fair’s advertising gadgets – to be agreed individually

150 PLN

1 200 PLN

150 PLN

1 200 PLN

1 000 PLN

200 PLN

150 PLN

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. / 
The above prices are net prices to which legal VAT should be added.

Nazwa / Item
Cena / 
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Ilość /
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Wartość / 
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LP. /
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80 PLN

200 PLN

200 PLN

3 000 PLN

1 500 PLN

200 PLN

220 PLN

800 PLN

2 000 PLN

800 PLN

350 PLN

400 PLN

120 PLN

400 PLN

300 PLN

300 PLN

180 PLN

300 PLN

300 PLN

500 PLN

1 200 PLN

1 200 PLN

1 200 PLN

Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually

Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually

Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually

Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually

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


