Progress Promotion Košice, s r. o.
Prevádzka / Korešpondenčná adresa:
Vrátna 6, 040 01 Košice, Slovak Republic, EU
Sídlo: Timonova 15, 040 01 Košice, Slovak Republic, EU
Tel.: +421 - 55 - 6228282, +421 - 55 - 6228479
IČO: 31 674 437, DIČ: 2020485412, IČ DPH: SK2020485412

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
NA PRO EDUCO EXPO
29. 11. - 30. 11. 2017,
SPOLOČENSKÝ PAVILÓN, TRIEDA SNP 61, 040 11 KOŠICE

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VYSTAVOVATEĽA
Obchodný názov vystavovateľa / Názov firmy:
Fakturačná adresa:

PSČ:

Obec:

Poštová adresa:

PSČ:

Obec:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca firmy:

E-mail:

@

Mobil:

Kontaktná osoba na výstave:

E-mail:

@

Mobil:

VYSTAVOVATEĽ SI ZÁVÄZNE OBJEDNÁVA
60 eur

(poplatok je povinný a zahŕňa organizáciu podujatia, jeho propagáciu, všeobecnú
strážnu a požiarnu službu, uverejnenie v zozname vystavovateľov a na webovej
stránke, výtlačok katalógu, vystavovateľský preukaz, priestorové osvetlenie a
upratovanie priestorov, wifi, 2 vstupenky na spoločenský večer)

1.

REGISTRÁCIA VYSTAVOVATEĽA

2.

PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE 50 eur

MAXIMÁLNY ODBER SÚ 2kW!

3.

VÝSTAVNÁ PLOCHA A TYPOVÝ STÁNOK
OD ORGANIZÁTORA

Cena za prenájom výstavnej plochy a stánku je 99 eur / m2 / 2 dni a zahŕňa:

9 m2 v cene

891 eur

 12 m v cene 1 188 eur
 15 m v cene 1 485 eur
 

 iný atypický rozmer
2

2

h

š

x

- výstavnú plochu
- obvodové steny stánku
- označenie stánku - límec
- pult plný
- 1 stôl, 2 stoličky
- odpadkový kôš
- od 12m2 – sklad, vešiak, 4 stoličky


m v cene

€0

VYSTAVOVATEĽ SI ZÁVÄZNE OBJEDNÁVA
4.

Cena za prenájom výstavnej plochy je 77 eur / m2 / 2 dni.

VÝSTAVNÁ PLOCHA
(bez typového stánku)

6 m2 v cene 462 eur
9 m2 v cene 693 eur
12 m2 v cene 924 eur
h

iný atypický rozmer
5.

x

m v cene

€0

NADŠTANDARDNÉ VYBAVENIE STÁNKU
Názov prvku

6.

š

Cena za kus

ks

Pult plný

20 eur

0

Pult presklenný

Cena celkom

Názov prvku

Cena za kus

ks

Cena celkom

€0.00

Regál kovový

15 eur

€0.00

30 eur

€0.00

Vešiak

10 eur

€0.00

Stôl

15 eur

€0.00

Bodové svietidlo 220V

10 eur

€0.00

Barová stolička

15 eur

€0.00

Stojan na prospekty

10 eur

€0.00

OZNAČENIE STÁNKU - LÍMEC
(vyplňte v prípade objednávania typového stánku od organizátora)

(zadajte text označenia stánku)

štandardné vyhotovenie 0 eur



špeciálne vyhotovenie 40 eur (logo prosíme zaslať mailom vo vektorovom tvare)
7.

8.

INZERCIA V PROGRAMOVOM BULLETINE
formát A5, obálka, plná farba

200 eur

formát A5, vnútorné strany, plná farba

150 eur

formát A6, vnútorné strany, plná farba

100 eur

VOUCHER NA OBČERSTVENIE

3 eur

( káva/čaj, obložený chlebík a minerálna voda )

ks

€0.00

cena celkom

CENA CELKOM ZA VŠETKY POSKYTNUTÉ SLUŽBY
60.00 € eur bez DPH
Uzávierka prihlášok: 28. 10. 2017
Poznámka

miesto/dátum

pečiatka/podpis vystavovateľa

pečiatka/podpis organizátora

Prihlášku je možné vyplniť priamo v počítači, prípadne si ju môžete vytlačiť a vyplniť paličkovým písmom.
Originál záväznej prihlášky + 1 kópiu zašlite na adresu organizátora.
O umiestnení expozície v rámci výstaviska rozhoduje organizátor. K cenám za prenajatú plochu, za realizáciu a služby sa v súlade so zákonom č. 289/95 Z.z. o DPH
v znení zmien a doplnkov pripočítava DPH. Záväzná prihláška bez podpisu, pečiatky, miesta a dátumu potvrdenia je neplatná.
Vystavovateľ súhlasí so Všeobecnými podmienkami vydanými organizátorom výstavy. Faktúru Vám zašleme na uvedenú adresu po ukončení výstavy.

