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

AUTO MOTO SHOW 2018
09-10.06.2018

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 +32 788 75 03
kom./mobile +48 510 031 691
mariusz.dziczek@exposilesia.pl
www.motoshow.com.pl

Termin zgłoszeń / Application deadline 08.06.2018

F

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM
Nazwa Wystawcy /
Company name

NIP /
VAT ID

INNE USŁUGI / OTHER SERVICES
LP. /
No.

Cena /
Price

Nazwa / Item

1

Tłumacz - cena za 1 godzinę pracy / Interpreter - per 1 hour of work

2

Hostessa - cena za dzień (8 godzin) / Hostess - per 1 day of work (8 hours)

Ilość /
Quantity

Wartość /
Value

216 PLN
320 PLN

2

3

Sprzątanie powierzchni stoisk w trakcie imprezy (cena za 1m /dzień) / Stand cleaning during the event - (price per 1 sqm / day)

4

Karta parkingowa (na okres targów) / Parking card (valid during the fair)

Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually

30 PLN

5

Zaproszenie na targi / Invitation to the fair

6

Dodatkowy identyfikator “Wystawca” / Additional Exhibitor badge

7

Zaproszenie na koktajl / Invitation to the cocktail

8

Organizacja bankietu/cateringu w Centrum Konferencyjnym lub w innej lokalizacji /
Organizing banquets or catering in the Conference Centre or in a different location

9

Wynajem podnośnika teleskopowo-przegubowego (cena za 1/2 godziny) / Rental of self-propelled articulating boom (price per 1/2 h)

2,5 PLN
15 PLN
Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually

10

Dostęp przewodowy do internetu (cena za 1 szt) / Cable Internet (price for 1 pcs)

11

Dostęp bezprzewodowy do internetu (cena za 1 szt) / Wireless Internet (price for 1 pcs)

50 PLN
100 PLN

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH / RENTAL OF CONFERENCE ROOMS
LP. /
No.

Cena /
Price

Nazwa / Item

12

Wynajem pomieszczenia konferencyjno-prasowego (cena za 1 dzień) / Rental of the conference / press room (price per day)

300 PLN

13

Wynajem sali konferencyjnej nr 1+2 (300 osób, cena za 1 godzinę)
Rental of the conference room no.1+2 (300 people, price per 1 hour)
Wynajem sali konferencyjnej nr 1 (200 osób, cena za 1 godzinę)
Rental of the conference room no.1 (200 people, price per 1 hour)
Wynajem sali konferencyjnej nr 2 (80 osób, cena za 1 godzinę)
Rental of the conference room no.2 (80 people, price per 1 hour)
Wynajem sali konferencyjnej nr 3 (55 osób, cena za 1 godzinę)
Rental of the conference room no.3 (55 people, price per 1 hour)
Wypożyczenie dodatkowego nagłośnienia - kolumny, wzmacniacz, mikser, mikrofon (cena za 1 dzień)
Rental of the sound system (price per 1 day)
Kompleksowa organizacja uroczystości dla Wystawcy wraz z programem artystycznym - wg indywidualnych uzgodnień
Comprehensive organization of celebrations for the Exhibitor (jubilee, promotion) on his stand or in the Conference Centre
Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej - wg indywidualnych uzgodnień
Organizing and conducting press conference

260 PLN

14
15
16
17
18
19

Wyposażenie sali konferencyjnej na 300/200/80 osób: nagłośnienie, rzutnik
multimedialny, ekran 400 cm x 300 cm, 2 mikrofony, krzesła, 2 stoły konferencyjne.
Wyposażenie sali konferencyjnej do 55 osób: rzutnik multimedialny, ekran 240 cm x
190 cm, krzesła, 2 stoły konferencyjne.

Ilość /
Quantity

Wartość /
Value

160 PLN
120 PLN
110 PLN
150 PLN
Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually
Wg indywidualnych ustaleń/
to be agreed individually

Equipment of the conference room up to 300/200/80 people: sound system, multimedia
projector, screen 400 cm x 300 cm, 2 microphones, soft chairs, 2 conference tables.
Equipment of the conference room up to 55 people: multimedia projector, screen 240 cm x
190 cm, soft chairs, 2 conference tables.

REKLAMA W INFORMATORZE TARGOWYM I INTERNECIE / ADVERTISEMENT IN FAIR CATALOGUE AND IN THE INTERNET
LP. /
No.

20
21
22
23

Nazwa / Item

Cena / Ilość / Wartość /
Value
Price Quantity

Reklama kolorowa - 1 strona wewnątrz Informatora
Colour advertisement - 1 page inside the Catalogue
Reklama kolorowa - druga lub trzecia strona okładki Informatora
nd
rd
Colour advertisement - 2 or 3 page of the cover of the Catalogue
Reklama kolorowa - czwarta strona okładki Informatora
th
Colour advertisement - 4 page of the cover of the Catalogue
Insert (dwustronny) do całego nakładu Informatora (z wydrukiem)
Double-sided flyer placed in all copies of the Catalogue (with the cost of print)

LP. /
No.

24
25
26
27
28

Wszelkie zamówione reklamy i wpisy informacyjne należy przesłać w formie gotowej do
publikacji na płycie CD lub pocztą elektroniczną do dnia upływu terminu zgłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru formy wydania informatora targowego

Nazwa / Item
Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 184 x 54 pikseli
Advertising banner on the fair’s website, dynamic version - size 184 x 54 pixels
Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 368 x 54 pikseli
Advertising banner on the fair’s website, dynamic version - size 368 x 54 pixels
Banner reklamowy na stronie www, wersja dynamiczna - rozmiar 552 x 54 pikseli
Advertising banner on the fair’s website, dynamic version - size 552 x 54 pixels
Zamieszczenie logo Wystawcy na stronie internetowe targów
Placing the Exhibitor’s logo on fair Internet page
Aktywny link do strony internetowej firmy z listy Wystawców targów
Active link to the company's homepage from the list of Exhibitors

Cena / Ilość / Wartość /
Value
Price Quantity

200
300
500
200
100

All ordered advertisements and entries should be delivered ready for publication in the form
of CD or by e-mail by the application deadline.
We reserve the right to choose the Catalogue type.

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

F

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.
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 www.automotoshow.com.pl 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 www.automotoshow.com.pl and which form an integral part of this Application Form, and I accept all the articles contained therein.

UWAGA: Brak podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
NOTE: The lack of signature
makes the order invalid!!!

Pieczęć firmy, data / Company stamp, date

Podpis osób prawnie upoważnionych do reprezentowania 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.

