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Wystawca – firma, która wynajmuje autonomiczny, wydzielony, płatny fragment powierzchni targowej (stoisko).

Firma multinarodowa*

Używany przez Wystawcę skrót nazwy – pierwsza litera decyduje o kolejności w katalogu.
Używana przez firmę Nazwa (skrócona, zwyczajowa, itp.), pod którą Wystawca zostanie umieszczony w katalogu targowym, spisie branżowym, spisie
firm reprezentowanych, internecie oraz na tablicach informacyjnych. (pkt. 1.4 Regulaminu Targów).

Pełna nazwa firmy w katalogu:

Miejscowość

Kraj

www

Osoba odpowiedzialna za wpis:
tel.

e-mail

-

Informacja o firmie w katalogu składa się z: nazwy firmy, miasta/kraju, adresu www, logo.

-

Do informacji powinno być dołączone LOGO Państwa firmy – format pliku cdr (CorelDRAW, zamienione na krzywe) lub TIF, JPG.

-

LOGO należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: katalog@ziad.bielsko.pl

-

Koszt zamieszczenia informacji o firmie w katalogu zawiera się w opłacie rejestracyjnej.
Informacje w sprawie katalogu: +48 33 8138 312; katalog@ziad.bielsko.pl

-

do 18.06.2021 r.

Istnieje możliwość powtórzenia LOGO Państwa firmy z 2020 r., jeżeli takie było zamieszczone w katalogu.

POWTÓRZENIE LOGO z 2020 r.
BRANŻE – maksymalnie 8 branż
W branżowym spisie wystawców nasza firma powinna figurować w następujących kategoriach branżowych wyszczególnionych
w załączniku B – skorowidz produktów
punkty / podpunkty:
FORMAT REKLAMY
REKLAMA (kolorowa)
W KATALOGU

-

-

ILOŚĆ REKLAM

CENA netto
PLN

13.1

cała strona

700,-

13.2

połowa strony

400,-

UWAGI WYSTAWCY

WARTOŚĆ netto
PLN

Formaty reklam:
– cała strona 170 mm (podstawa) x 230 mm + 3 mm na spad z każdej strony,
– połowa strony 170 mm (podstawa) x 115 mm + 3 mm na spad z każdej strony.
Zapis w jednym z formatów: TIF, PDF (dla potrzeb drukarskich), JPG (300dpi), CDR krzywe.
Dokument należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: katalog@ziad.bielsko.pl
Istnieje możliwość powtórzenia Państwa reklamy (cała strona) z 2020 r., jeżeli taka była zamieszczona w katalogu targowym.
W takim przypadku prosimy o potwierdzenie powtórzenia reklamy na adres e-mail: katalog@ziad.bielsko.pl
Reklamy zostaną wydrukowane w pełnym kolorze, na papierze kredowym.
UWAGA! Ostateczny termin przyjmowania reklam do katalogu targowego do 23.07.2021
UWAGA! Wartość należy przenieść na stronę 13/13. (PODSUMOWANIE)

r.

RAZEM WARTOŚĆ netto:

* Prowadzi działalność produkcyjną lub/i usługową w co najmniej dwóch krajach – zgodnie z pkt. 1.3/b Regulaminu Targów.

…..…..……………….
data

………………………..……….……………
pieczęć firmy

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