ECP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Toeplitza 2/84, 01-560 Warszawa, Poland
tel. +48 22 865 0440, fax +48 22 865 0441
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E

EXHIBITION & CONFERENCE

2017

15-16.11.2017, EXPO XXI – Warszawa / Warsaw, Poland

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
APPLICATION FORM

Termin nadsyłania zgłoszeń
Application deadline:

30.09.2017

Firma / Company:
Ulica / Street:

Kod pocztowy / Postal code:

Kraj / Country:

NIP / Tax ID:

Miasto / City:

Telefon / Phone:

Osoba kontaktowa / Contact person:			

Fax:		

E-mail:					

Telefon komórkowy / Mobile:

Zamawiamy następującą powierzchnię / We order exhibition space as follows:
Gotowe stoisko w Salonie IT & e-commerce
Specially arranged stand at IT & e-commerce Salon

Zamawiana
powierzchnia
Ordered space

Koszt
całkowity
Total cost

Cena do 30.06.2017
Price until 30.06.2017

Cena po 30.06.2017
Price after 30.06.2017

Stoisko 12 m2 + zaplecze 2 m2/
12 m2 stand + storage 2 m2

4850 zł

5450 zł

m2

zł

Stoisko 9 m2 + zaplecze 2 m2/
9 m2 stand + storage 2 m2

3850 zł

4450 zł

m2

zł

Opłata rejestracyjna obejmuje / Registration fee includes:
Wpis do katalogu targowego, wpis na stronę internetową targów, informację w newsletterze, dwa zaproszenia na Retail AfterParty 2017,
sprzątanie stoiska, 1 karnet parkingowy na 3 dni, dostęp WiFi do 512kB/s na jeden komputer.
Entry to the official fair catalogue, entry to the exhibitors’ list at the RetailShow’s official website, information about becoming the exhibitor in the newsletter,
two invitations to the Retail AfterParty 2017, daily stand cleaning, a parking ticket valid for three days, an access to WiFi up to 512 kB/s (per one computer).

+750 zł

Ostateczna wartość zamówienia / The final order cost
Cena obejmuje:
wykładzina w kolorze niebieskim,
n stolik i trzy krzesła,
n jedno podwójne gniazdo elektryczne 230V/2kW,
n 1 punkt świetlny na każde 3 m2 stoiska,
n z
aplecze 2 m2 w zabudowie oktagonalnej z zamykanymi drzwiami
harmonijkowymi,
n wieszak na ubrania na zapleczu.
n

zł
Prices include:
n blue carpet,
n a table and three chairs,
n a double electrical socket 230V/2kW,
n two lightning points,
n storage area 1 or 2 m2 in octagonal system with lockable folding door,
n coat hanger located in storage area.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Zaliczkę w wysokości 30% kosztów brutto uczestnictwa w Targach Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora w terminie 7 dni od
zgłoszenia. Pozostałą część kosztów uczestnictwa w Targach Uczestnik opłaca do 31.10.2017 na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy, iż
zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy treść Regulaminu Targów RetailShow 2017. Jednocześnie upoważniamy Organizatora do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.
All given prices do not include VAT. We will transfer down payment of 30% gross cost of participation in the Fair on the basis of a proforma invoice issued by the Organizer within 7 days from applying. The
remaining part of participation costs in the Fair will be paid within 14 days on the basis of an invoice issued by the Organizer no later than 31.10.2017. By signing this order, we confirm reading and accepting
the Regulations of the RetailShow 2017. Simultaneously, we authorize ECP Polska Sp. z o.o. Sp.k. to issue a invoices without our signature.

….................................................
Miejsce i data / Place and date of signing

…................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy /
Signature of a person authorised to company’s representation

….....................................................
Pieczęć firmowa / Exhibitor’s seal

Po wypełnieniu prosimy odesłać faksem pod numer +48 (22) 865-04-41 lub e-mailem pod adres: biuro@ecppolska.pl
Please, send us filled form send by fax +48 (22) 865-04-41 or e-mail biuro@ecppolska.pl

