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

EXHIBITION STAND Auto Forum Suppliers’ Day 29-30. 06.2016

STOISKO PROMOCYJNE
1. wynajęcie stoiska standard
Organizator

proponuje

wynajęcie

stoiska

standardowego

o

wymiarach 3m x 2m przeznaczonego do ekspozycji produktów i
materiałów reklamowych. W standardowym wyposażeniu stoiska
znajdują się: nazwa firmy nad wejściem na stoisko, krzesła, stół, kosz,
oświetlenie, gniazdo 230V, Lada do ekspozycji produktu o
maksymalnym obciążeniu do 40kg),

Dodatkowe usługi I wyposażenie.
Wzmocniona lada – dodatkowa opłata
Specjalne wzmocnienie lady o powierzchni 1m x 0,5 m do obciążeni
do 150 kg – dodatkowy koszt.

Wyklejenie logo – dodatkowa opłata
Wyklejone nad wejściem do stoiska logo. Wystawca dostarczy
organizatorowi logo w pliku umożliwiającym jego obróbkę.

2. Wynajęcie powierzchni pod własne, przenośne stoisko
Istnieje możliwość wynajęcia powierzchni pod własne stoisko
uczestnika. Przez stoisko własne (tzw. display) rozumiemy składane
stoisko przenośne, które wystawca przywozi ze sobą. Podstawowa
powierzchnia jaką Państwu oferujemy wynosi do 3 metrów
długości i 1,5 metra szerokości.
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Zamawiam stoisko standard (zamówienie przesłane do 15.05.2016)

1200 PLN

Zamawiam stoisko standard (zamówienie przesłane pomiędzy 16 maja a 5 czerwca
2016)
Zamawiam stoisko standard (zamówienie przesłane pomiędzy 6 czerwca a 24
czerwca 2016)
Zamawiam dodatkowe wzmocnienie lady wystawowej o wymiarze 1m x 0.5m

1350 PLN
1500 PLN
150 PLN

Zamawiam wyklejenie logo firmy nad wejściem na stoisko. Zobowiązuję się dostarczyć
logo do 24 czerwca 2016.
Zamawiam powierzchnię pod własne przenośne stoisko od długości do 3m and width
up to 1.5 m

150 PLN
1050 PLN

* Podane ceny są cenami netto
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). Formularz zamówienia należy wypełnić i przesłać
faksem na +48 71 352 83 10 lub skan na adres mailowy: office@autoforum-businessday.eu

Dane do faktur
Nazwa firmy:
Adres: Ulica, miejscowość, kod pocztwy
NIP:
Osoba zamawiająca:
Telefon:
Fax.:
e-mail:
Niniejszym potwierdzam zamówienie stoiska i / lub usług dodatkowych podczas Auto Forum Suppliers’ Day, 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 zgłoszenia ale nie później niż 3 dni przed wydarzeniem. Zasady rezygnacji z udziału opisane są w
regulaminie znajdującym się w sekcji „zgłoszenia”.

_________________________________

__________

_______________

First name and surname of authorised person

date

stamp and signature
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TECHNICAL

INFORMATION

Date and venue
Tegoroczna edycja Auto Forum Suppliers’ Day odbędzie się w Legnicy, w hotelu Qubus w dniach
29.-30. czerwca 2016

Zgłoszenie udziału osoby
Aby zgłosić udział osoby lub osób lub zamówić usługę wypełnić formularz zgłoszeniowy przesłać go faksem na
nr +48 71 352 83 10 lub na adres mailowy: office@autoforum-businessday.eu
Płatności w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia, nie później jednak niż 3 dni robocze przez imprezą.

Wynajęcie stoiska
Aby wynająć stoisko promocyjne do ekspozycji materiałów i produktów należy wybrać jeden z oferowanych
standardów, wypełnić zamówienie na stoiska wystawowe, wyślać je do nas faksem lub mailem (dane w
formularzu) Płatność w terminie 7 dni od przesłania zamówienia, nie później jednak niż 3 dni robocze przed
rozpoczęciem imprezy.
Hotel
Zarezerwowaliśmy dla Państwa kontyngent pokoi w Hotelu Qubus w Legnicy. Uczestnicy we własnym zakresie
dokonują rezerwacji i płatności. Aby uzyskać specjalny rabat prosimy koniecznie podać hasło „Auto Forum”
podczas dokonywania rezerwacji.

Zasady ogólne
Zgłoszenie udziału uczestnictwa upoważnia organizatora do wystawienia faktury VAT.
Bezpłatna rezygnacja z udziału w imprezie możliwa jest do 14 dnia kalendarzowego przed imprezą.
W przypadku rezygnacji z udziału w terminie od 13 do 4 dni przed imprezą uczestnik zapłaci 50% kosztów.
Rezygnacja w terminie do 3 dni przed imprezą oraz nieobecność podczas imprezy nie upoważniają do zwrotu
należności za udział oraz za stoisko. Rozmowy handlowe są darmową opcją dla zarejestrowanych uczestników
wydarzenia.

