wypełnia Organizator

USŁUGI REKLAMOWE I INNE ZAMÓWIENI A
12

12.1

CENA netto PLN

REKLAMY

Ekspozycja
reklamowa na
terenie obiektów
targowych

Wynajęcie masztu na flagę lub baner
(flagę lub baner należy dostarczyć do 08.09.2021 r.)

500,-

Miejsce na balon reklamowy z zasilaniem 230V/3kW –
cena za 1 szt.

1000,-

Miejsce na roll-up – cena za 1 szt.

250,-

Wynajęcie powierzchni pod baner reklamowy (1m2)

200,-

Inne formy reklamy

12.2

Reklama na telebimie
(parametry spotu reklamowego
i szczegóły techniczne na
www.energetab.pl,
reklamę należy przesłać
do 08.09.2021 r.)

ILOŚĆ

WARTOŚĆ netto PLN

cena umowna,-

Wersja A – długość spotu: 15 s; częstotliwość:
co 15 min; łączny czas emisji: 30 min.

500,-

Wersja B – długość spotu: 30 s; częstotliwość:
co 30 min; łączny czas emisji: 30 min.

500,-

Wersja C – długość spotu: 60 s; częstotliwość:
co 60 min; łączny czas emisji: 30 min.

500,-

Drukowane zaproszenia na targi (uniwersalne) – pakiet 20 szt.
12.3

40,-

Zamówienie do dnia 30.06.2021 r.

12.4

Zezwolenie na kolportaż materiałów reklamowych na terenie
obiektów targowych (poza stoiskiem Wystawcy)

500,-

12.5

Wyłożenie materiałów reklamowych w miejscu uzgodnionym z Organizatorem

150,-

Wynajem sali konferencyjnej (liczba sal ograniczona)
12.6

Proponowana data i godzina wynajmu: …………………………………………………
Termin realizacji uzależniony jest od ilości zamówień, czasu trwania, możliwości
organizacyjnych (w tym wielkości sali) i wymaga uzgodnień z Organizatorem.

150,- / godz.

UWAGA: Wyposażenie sali obejmuje standardowe środki audiowizualne:
wideoprojektor, ekran.
Zgłoszenie produktu do konkursu targowego
12.7

Formularz „Zgłoszenie Produktu do Konkursu” wraz z Regulaminem jest
dostępny na stronie www.energetab.pl
Zachęcamy do zgłaszania innowacyjnych produktów do konkursu targowego
(prestiżowe wyróżnienia).

600,-

Termin przyjmowania zgłoszeń do 20.08.2021 r.
12.8

Zaproszenie na bankiet wystawców

200,-

Dodatkowe karty parkingowe
(liczba miejsc wewnątrz terenów targowych ograniczona)
12.9

W obowiązkowej opłacie rejestracyjnej zawarta jest: 1 karta parkingowa dla
stoisk do 15 m2, 2 karty dla stoisk do 50 m2, 3 karty dla stoisk powyżej 50 m2.

80,-

Termin ważności karty: 14-16.09.2021 r.
Strefa praktycznych pokazów – SPP

12.10

Wynajęcie poligonu zewnętrznego w czasie targów ENERGETAB
przeprowadzenia pokazów praktycznych http://szkolenie.ziad.bielsko.pl/galeria/

do
załącznik I

Osoba do kontaktu ze strony ZIAD B-B SA:
Renata Chowaniec – tel. 33 81 38 307
e-mail: r.chowaniec@ziad.bielsko.pl
UWAGA! Wartość należy przenieść na stronę 13/13. (PODSUMOWANIE)

……………………………
data

……………………….……………………
pieczęć firmy

RAZEM WARTOŚĆ netto:

………………………………………………………………………………………..
podpis i pieczątka imienna osoby działającej w imieniu Wystawcy
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