
ZAMÓWIENIE PAKIETÓW SPONSORSKICH  
RETAILSHOW I RETAIL CONGRESS
ORDER OF SPONSORSHIP PACKAGES  
AT RETAILSHOW AND RETAIL CONGRESS

Termin nadsyłania zgłoszeń 

Application deadline: 25.10.2023

Firma / Company:

Ulica / Street: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: 

Osoba kontaktowa / Contact person:   E-mail:     Telefon komórkowy / Mobile:

Wybrany pakiet
Chosen package

Logo na banerze nad wejściem na targi
Logo on a banner located above the entrance to the fair

Logo na recepcji targowej
Logo on the fair reception

Logo na identyfikatorach uczestników konferencji 
Logo on ID cards for participants of the conference

Logo na okładce katalogu targowego 
Logo on the cover of the fair catalogue

Logo na okładce materiałów konferencyjnych 
Logo on the covers of the conference materials

Logo na stronie internetowej, w newsletterach targowych i w reklamach prasowych 
Logo on the website, in the newsletters, and press advertisements

Stoisko na targach RetailShow (m2) 
Stand at the RetailShow Exhibition (m2)

Standardowa zabudowa stoiska
Standard shell scheme

Prelekcja merytoryczna podczas Retail Congress 
Substantial speech at the Retail Congress

Ekspozycja roll-upów przy recepcji targowej 
Banners exposition near by the fair reception

Ekspozycja roll-upów przy recepcji konferencyjnej 
Banners exposition near by the conference reception

Ekspozycja roll-upów na sali konferencyjnej 
Banners exposition in the conference room

P

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
NIP / TAX ID PL 5252553184 REGON 146650259
Konto / Bank account: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta dla wpłat w PLN: 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885
EUR IBAN: PL62 1050 1025 1000 0090 8006 9645, SWIFT: INGB PL PW

Kraj / Country:                               NIP / Tax ID:                                                KRS / EBR:                                                              Telefon / Phone:

22-23.11.2023, EXPO XXI – Warszawa / Warsaw, Poland

2023E X H I B I T I O N  &  C O N F E R E N C E



Wybrany pakiet
Chosen package

Ekspozycja roll-upów podczas RetailShow Afterparty 
Banners exposition at the RetailShow Afterparty

Emisja spotu reklamowego podczas przerw konferencyjnych 
Advertising spot emission during breaks

Reklama całostronicowa w materiałach konferencyjnych 
Full page advertisement in conference materials

Reklama całostronicowa w Perfect Store (wydanie targowe) 
Full page advertisement in Perfect Store (issue distributed at the fair)

Wywiad w Perfect Store 
Interview in Perfect Store

Insert do materiałów konferencyjnych (materiały/upominki) 
Insert added to the conference materials (materials/gifts)

Mailing – jednorazowa wysyłka informacji o firmie w newsletterze targowym 
Mailing – a single consignment of the company information through newsletter of the fair

Baza uczestników konferencji 
Database of the conference participants

Karty wstępu na Retail Congress
Admission cards to the Retail Congress

Karty wstępu na RetailShow Afterparty 
Admission cards to the RetailShow Afterparty

Inne  
Other

OSTATECZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA / FINAL ORDER COST

 Podane ceny nie zawierają podatku VAT. W ciągu 7 dni odprzesłania niniejszego zamówienia wpłacamy na rachunek bankowy Organizatora zaliczkę w wysokości 30% kosztów brutto naszego 
uczestnictwa w Targach na podstawie proformy wystawionej przez Organizatora. Pozostała część kosztów uczestnictwa zostanie zapłacona przed targami na podstawie faktury przedłożonej przez 
Organizatora. Podpisując niniejsze zgłoszenie oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy treść Regulaminu Targów RetailShow. Jednocześnie upoważniamy ECP Polska Sp. z o.o. Sp.k. do 
wystawiania faktur 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 before Fairs on the basis of an invoice issued by the Organizer. By signing this order, we confirm reading and accepting the Regulations of the  
RetailShow. Simultaneously, we authorize ECP Polska Sp. z o.o. Sp.k. to issue the invoices without our signature.

 
…................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy  
Signature of the authorised company representative

…................................................. 
Miejsce i data  

Place and date of signing

 
…..................................................... 

Pieczęć firmowa  
Company stamp

Po wypełnieniu prosimy odesałać e-mailem pod adres: biuro@ecppolska.pl  
Please, send us filled form by e-mail biuro@ecppolska.pl
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