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Z

EXHIBITION & CONFERENCE

2016

16-17.11.2016, EXPO XXI – Warszawa / Warsaw, Poland

Termin nadsyłania zgłoszeń
ZGŁOSZENIE ZABUDOWY WŁASNEJ STOISKA
EXHIBITOR’S OWN STAND CONSTRUCTION SUBMISSION FORM Application deadline: 31.10.2016

Firma / Company:
Osoba kontaktowa / Contact person:				

E-mail:				

Telefon komórkowy / Mobile:

Zabudowę naszego stoiska wykona firma: .....................................................................
tak

Firma znajduje się na poniższej liście firm rekomendowanych:

nie

Stoisko wykonamy we własnym zakresie bez udziału firmy zewnętrznej:

tak

nie

Company which will create our stand construction: .....................................................................
The company is listed as a recommended company:

yes

no

Our stand construction will be created by ourselves without any external company:

yes

no

LISTA FIRM REKOMENDOWANYCH DO WYKONANIA ZABUDOWY TARGOWEJ
LIST OF COMPANIES RECOMMENDED FOR CREATING STAND CONSTRUCTION
Expostyl Sp. z o.o.
Polteam Sp. z o.o.
Markus Marek Wnuk
Mawer
Maxpol Sp. z o.o.
Korzystanie z usług firm budujących stoiska spoza listy firm rekomendowanych przez właściciela obiektu,
tj. Warszawskiego Centrum EXPO XXI, związane jest z koniecznością uiszczenia przez nie opłaty licencyjnej na rzecz właściciela obiektu w wysokości 12 zł netto/m2 zabudowywanej powierzchni. Opłata będzie
pobrana przez Organizatora od Wystawcy i przekazana w całości do właściciela obiektu. Wykonawcę
zabudowy należy zgłosić Organizatorowi do 31.10.2016.

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

Using the service of stand building companies not included in the list of recommended companies by
the venue’s owner, i.e. Warsaw Centre EXPO XXI, results in paying obligatory license fee for the venue’s
owner to the amount of 3 EUR/m2 of space with stand construction. The Organizer will charge an Exhibitor a fee, and hang it over in total to the venue’s order. The stand building company should be submitted
to the Organizer up until 31.10.2016.

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

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

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 by fax +48 (22) 865-04-41 or e-mail biuro@ecppolska.pl

