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Współwystawca – firma, która wyraziła zgodę na udział w targach na stoisku Wystawcy, prezentuje własne wyroby oraz zatrudnia swój 
personel. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszenie i działania Współwystawcy – (Regulamin Targów pkt. 1.3/c). 

1. Pełna nazwa Współwystawcy w katalogu:

Zgłoszenie Współwystawcy 

130 PLN netto 

Używany skrót nazwy (pierwsza litera nazwy decyduje o kolejności): Firma multinarodowa*

Kraj                                                       Miejscowość 

www 

BRANŻE – max 8 
załącznik B 
punkty / podpunkty: 

dodatkowo: 

reklama w katalogu 

cała strona 
700 PLN 
netto 

połowa strony 
400 PLN 
netto 

Specyfikacje dotyczące informacji 
w katalogu i reklamy znajdują się 
na stronie 9/13. 

Powtórzenie reklamy  
(cała strona) z 2020 r. 
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* Prowadzi działalność produkcyjną lub/i usługową w co najmniej dwóch krajach – zgodnie z pkt. 1.3/b Regulaminu Targów.
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  data     pieczęć firmy    podpis i pieczątka imienna osoby działającej w imieniu Wystawcy 

wypełnia Organizator 

  RAZEM WARTOŚĆ netto: 
UWAGA!  Wartość należy przenieść na stronę 13/13. 

(PODSUMOWANIE) 
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