29-30. czerwca 2016, hotel Qubus (****) Legnica

ZAMÓWIENIE reklamy podczas Auto Forum Suppliers’ Day 2016
Zamawiam reklamę drukowaną w katalogu formacie A4 o wartości:
Zamówienie wysłane do 5 czerwca 2016.
Zobowiązuję się dostarczyć reklamę do 10 czerwca 2016
Zamawiam reklamę drukowaną w katalogu formacie A4 o wartości:
Zamówienie wysłane pomiędzy 6 a 17 czerwca 2016.
Zobowiązuję się dostarczyć reklamę do 21 czerwca 2016

PLN 750

PLN 990

* Podana ceny jest ceną netto
Katalog konferencyjny to profesjonalnie zredagowana i wydana dwujęzyczna publikacja ( PL i ENG ) zawierająca pismo
przewodnie, plan konferencji, informacje dotyczące branży, partnerów lub prelegentów, reklamy sponsorów.

Katalog zostanie przekazany uczestnikom, a także wszystkim aktualnym jak i potencjalnym partnerom, mediom,
osobom związanym z wydarzeniem, sponsorom, zainteresowanym firmom i instytucjom. Nakład ok. 500 sztuk.
Zamawiam usługę insertu reklamowego o wartości:
Zobowiązuję się dostarczyć materiały do insertu do 24 czerwca 2016

PLN 900

* Podana ceny jest ceną netto
Insert reklamowy to materiał promocyjny zamawiającego przekazany organizatorom Auto Forum Suppliers’ Day do
dystrybucji wśród uczestników np. ulotka reklamowa, katalog produktów firmy, płyta CD/DVD czy gadżet.
Umieszczane w materiałach konferencyjnych każdego z uczestników wydarzenia.
Uwaga. W cenie nie jest uwzględniona opłata za udział osoby lub osób z państwa firmy. Podstawą do uczestniczenia w
konferencji jest dokonanie zgłoszenia uczestnika (osobny formularz). Uczestnictwo nie jest jednak warunkiem
zakupienia reklamy w katalogu konferencyjnym.
Zamówienie należy wypełnić i przesłać faksem na +48 71 352 83 10 lub na adres mailowy:
office@autoforum-businessday.pl

Dane płatnika faktury:
Pełna nazwa firmy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
Osoba zamawiająca:
Telefon:
Fax.:
e-mail:
Niniejszym potwierdzam zamówienie reklamy, które zrealizowana zostanie według wzoru / projektu dostarczonego przez
nas, jako zamawiającego. Wyrażam zgodę na wystawienie przez organizatora faktury VAT oraz na przetwarzania danych
osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem, dokumentacją i korespondencją pocztową lub mailową. Płatność
zostanie uregulowana w terminie 7 dni od przesłania zamówienia.

_________________________________
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

__________
data

___________________
podpis i pieczątka firmy

