SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA WYSTAWCÓW
Powierzchnia Wystawiennicza (w hali) : 110 PLN / 1m² *
Cena specjalna dla partnerów ROT Woj. Świętokrzyskiego . Cena regularna to 160 PLN / 1 m2

 Powierzchnia bez zabudowy. Należy doliczyć obowiązkową opłatę rejestracyjna w wysokości 270 zł +23% VAT (kwota
obejmuje: karty „wystawca”, 1 kartę parkingową, wpis na listę wystawców oraz do katalogu targowego, dostępnego na
www.targikielce.pl, dostęp do Wi-Fi, 1 zaproszenie na biesiadę dla Wystawców w dn. 17.04.2020 r.
Istnieje możliwość zabudowy standardowej stoiska w cenie 75,00 PLN /1 m2 (zabudowa stoiska obejmuje: ściany zewnętrzne,
wykładzinę, napis na fryzie stoiska (do 20 znaków), oświetlenie, podłączenie do prądu - gniazdko 230 V, wieszak systemowy,
kosz na śmieci)
Prosimy o podanie oczekiwanego metrażu stoiska wraz z informacją, czy będą Państwo potrzebowali zabudowy standardowej
i wyposażenia ze strony Targów Kielce, czy też zamówiona powierzchnia zostanie zaaranżowana we własnym zakresie.
UWAGA: w przypadku korzystania z samej powierzchni, konieczne będzie zamówienie doprowadzenia na prądu na stoisko
w cenie 216 PLN

PRZYKŁADOWE STOISKA o wielkości 20m², 12m², 9m² wraz z zabudową standardową i
podstawowym wyposażeniem
➢ Całościowy koszt stoiska 20 m2 : 2 200 PLN (powierzchnia) + 1 500 PLN (zabudowa) + 1 815 PLN (wyposażenie)+
270 PLN (opłata rejestracyjna) = 5 785 PLN + 23% VAT = 7 115,55 PLN
➢ Całościowy koszt stoiska 12 m2 : 1 320 PLN (powierzchnia) + 900 PLN (zabudowa) + 1 360 PLN (wyposażenie)+ 270
PLN (opłata rejestracyjna) = 3 850 PLN + 23% VAT = 4 735,5 PLN
➢ Całościowy koszt stoiska 9 m2 : 990 PLN (powierzchnia) + 675 PLN (zabudowa) + 720 PLN (wyposażenie)+
270 PLN (opłata rejestracyjna) = 2 655,00 PLN + 23% VAT = 3265,65 PLN
Wyposażenie stoiska w w/w ofertach jest przykładowe. Wybór ostatecznych elementów wyposażenia należy do Wystawcy.

Przykładowa oferta na stoisko o powierzchni 20 m wraz z zabudową standardową i podstawowym wyposażeniem
Oferta zawiera następujące elementy:
I.

Powierzchnia wystawiennicza
•

II.
•
•
•

PLN 2200

20 m2 powierzchni, stoisko narożne (z dwóch stron otwarte). Cena promocyjna 110 PLN/ 1 m2 /netto

Zabudowa standardowa stoiska
ścianki zewnętrzne stoiska
gniazdko, oświetlenie, wieszak systemowy, kosz na śmieci, wykładzina
napis na fryzie stoiska (do 20 znaków)

PLN 1500

III.

Wyposażenie techniczne (przykład)

PLN 1815

•

2 stoły (2 x 70 PLN = 140 PLN)

•

8 krzeseł tapicerowanych (8 x 40 PLN = 320 PLN)

•

2 lady informacyjne L1 (2 x 150 PLN = 300 PLN)

•

1 lada łukowa (220 PLN)

•

1 fryz łukowy (100 PLN)

•

1 hocker (60 PLN)

•

2 stojaki na prospekty (2 x 90 PLN = 180 PLN)

•

1 szafka systemowa (160 PLN)

•

1 drzwi harmonijkowe (160 PLN)

•

2 ściany pełne do zaplecza(szer: 100 cm) (2 x 70 PLN = 140 PLN)

•

1 ściana pełna do zaplecza (szer: 50 cm);(35 PLN)

* Istnieje możliwość modyfikacji przedstawionego wyposażenia oraz zamówienia dodatkowych usług graficznych – zgodnie z oczekiwaniami Wystawcy.

IV.
•
•
•
•
•

Opłata rejestracyjna

PLN 270,00

4 karty “wystawca”
1 karta parkingowa
wpis do katalogu targowego
dostęp do internet bezprzewodowego
1 zaproszenie na biesiadę dla Wystawców w dn. 17.04.2020 r.

* Istnieje możliwość dokupienia większych ilości kart “wystawca”, kart parkingowych lub zaproszeń na biesiadę. Dopuszczalne jest także dostarczenie własnego
wyposażenia stoiska lub modyfikacja w/w elementów.

CENA CAŁOŚCIOWA:

KOSZT NETTO: 5 785,00 PLN
KOSZT BRUTTO: 7 115,55 PLN

WIZUALIZACJA STOISKA 20m²:

STOISKA KIERMASZOWE o wielkości 16m², 12m², 9m², 6m² dla producentów i wytwórców
produktów tradycyjnych i naturalnych oraz rękodzielników
W zależności od Państwa potrzeb oferujemy następujące metraże stoisk *:
- stoisko 6m2 – 600 zł + 23% VAT
- stoisko 9 m2 – 870 zł + 23% VAT
- stoisko 12m2 – 1100 zł + 23% VAT
- stoisko 16m2 – 1390 zł + 23% VAT
+ obowiązkowa opłata rejestracyjna w wysokości 110 zł +23% VAT (obejmuje: 2 karty „wystawca”, 1 kartę parkingową, wpis do
katalogu internetowego, dostęp do Wi-Fi)
* cena stoiska obejmuje udział przez 3 dni targów. Nie wynajmujemy stoisk tylko na wybrane dni.
Stoisko kiermaszowe zawiera w cenie **:
- powierzchnię wystawienniczą wielkości 6m2 / lub 9m2 / lub 12m2 / lub 16m2
- zabudowę standardową z systemu octanorm* (ścianki zewnętrzne, doprowadzenie prądu, oświetlenie, wieszak, kosz na
śmieci, fryz nad stoiskiem z napisem firmy), oraz
- 1 stół LUB 1 ladę informacyjną
- 2 krzesła plastikowe
** istnieje możliwość przywiezienia własnego dodatkowego wyposażenia, np. stoły, krzesła, ekspozytory, itp. lub
domówienia poszczególnych elementów (koszty wg cennika)
Uwaga! Obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętów gazowych, np. grille, kuchenki, podgrzewacze itp. na terenie
hal Targów Kielce
UWAGA: producenci i wytwórcy produktów regionalnych i tradycyjnych powinni posiadać aktualne pozwolenia / certyfikaty na
oferowane produkty.

WIZUALIZACJA STOISKA KIERMASZOWEGO 6m²:

Sprzedaży dokonuje:
Zespół Organizacyjny Targów AGROTRAVEL & Active Life
Aneta Pastuszka, tel. 41/ 365 14 16, e-mail: pastuszka.aneta@targikielce.pl
Piotr Włodarski, tel. 41/ 365 14 60, e-mail: wlodarski.piotr@targikielce.pl
Katarzyna Magdziarz, tel. 41/ 365 12 07, e-mail: magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

