
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO „REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ENERGETAB 2022” 

 

OPŁATA REJESTRACYJNA JEST OBOWIĄZKOWA I BEZZWROTNA,  
PŁATNA W TERMINIE 14 DNI OD DATY WYSTAWIENIA FAKTURY! 

Proszę wybrać jedną z poniższych opcji: 

1) Opłata rejestracyjna STANDARD – cena 600 zł netto, obejmuje: 

– miejsce parkingowe (dotyczy tylko samochodów osobowych): 1 miejsce –  dla stoisk do 15m2, 2 – 
dla stoisk do 50m2, 3 – dla stoisk powyżej 50m2, termin ważności karty: 13-15.09.2022 r. 

– zamieszczenie informacji o Wystawcy w katalogu targowym: 
• 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 oraz dane firmy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 
katalog@ziad.bielsko.pl do 30.06.2022 r. 

• informacje w sprawie katalogu: +48 33 8138 232 ; katalog@ziad.bielsko.pl ,  
• istnieje możliwość powtórzenia LOGO Państwa firmy z 2021 r., jeżeli takie było zamieszczone w 

katalogu, 

– katalog targowy, 

– identyfikatory dla osób obsługujących stoisko (w formie elektronicznej - PDF), 

– udostępnienie przez Organizatora elementów grafiki targowej (np. winieta, logo, baner) 

– zaproszenia w formie elektronicznej, 

– umieszczenie informacji o firmie w materiałach targowych, 

– koszty manipulacyjne związane z uczestnictwem w targach. 

2) Opłata rejestracyjna PROMO – 1000 zł netto, obejmuje elementy wymienione w pkt. 1 oraz 
dodatkowo: 

– drukowane zaproszenia na targi (uniwersalne) – pakiet 20 szt., przy zgłoszeniu do dnia 30.06.2022r. 

– reklama na telebimie – proszę wybrać jedną z opcji: 

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

2) Wersja B – długość spotu: 30 s; częstotliwość: co 30 min; łączny czas emisji: 30 min, 

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

(parametry spotu reklamowego i szczegóły techniczne: Full HD, format MP4, proporcja 16:9, 
wyświetlanie bez dźwięku, reklamę należy przesłać do 07.09.2022 r.) 

– dodatkowa 1 karta parkingowa,  termin ważności karty: 13-15.09.2022r., 

– umieszczenie na  internetowej stronie energetab.pl logo firmy z linkiem do strony www.,  

– zezwolenie na kolportaż materiałów reklamowych na terenie obiektów targowych (poza stoiskiem 
Wystawcy). 
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