RODZAJ POWIERZCHNI | KIND OF SPACE

CENA | PRICE

PLN

POWIERZCHNIA NA HALACH | INDOOR SPACE IN HALL
A. niezabudowana | space without a booth
PLUS opłata za korzystanie z infrastruktury targowej w czasie montażu
i demontażu stoiska | Fee for using the exhibition infrastructure at the time of stand
setup and dismantling



440,00 / 1 m2/sq.m.
18,00 / 1 m2/sq.m.

termin montażu stoisk obcych | setup of Exhibitor-provided stands
26-27.05.2019 08.00 – 18.00
28.05.2019
08:00 – 20:00
termin demontażu | dismantling
31.05.2019
16:30 – 20:00
01-02.06.2019 08:00 – 16:00

B. zabudowana | space with a booth
 zabudowa obejmuje | construction includes:

500,00 / 1 m2/sq.m.

wyposażenie stoiska w ściany w kolorze białym, wykładzinę, instalację elektryczną
(dwa punkty świetlne, jedno gniazdo elektryczne na każde 10 m2) usługę sprzątania
dostępnych części stoisk, wykonanie fryzu z nazwą ﬁrmy |white partition walls, carpeting,
electrical wiring (two spotlights, one electrical socket per each 10 m2), stand cleaning
service of accessible areas, fascia board with company name



termin aranżacji stoiska | stand arrangement
28.05.2019 08:00 – 20:00

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ (POWIERZCHNIA BEZ ZABUDOWY)| OUTDOORS (SPACE ONLY
WITHOUT STAND SYSTEM)
C.

niezabudowana na zewnątrz | outdoors space

150,00 / 1 m2/sq.m.

TYP STOISKA | TYPE OF STAND
szeregowa – jedna strona otwarta | row – one side open

0,00

narożna – dwie strony otwarte | corner – two sides open

500,00

frontowa – trzy strony otwarte | front – three sides open

800,00

wyspowa – cztery strony otwarte | island – four sides open

OPŁATY REJESTRACYJNE | REGISTRATION FEE
A. wystawca |exhibitor
 identyﬁkatory | exhibitor passes - 10 szt./ 10 pcs
 karta parkingowa (samochód osobowy) | parking pass (passanger car) - 1 szt./ 1 pc.
 karta branżowa | Trade Visitor Cards - 10 szt./ 10 pcs
 zaproszenie na spotkanie wystawców | invitation for the Welcoming Reception - 1szt./ pc
B. współwystawca |co-exhibitor

identyﬁkatory | exhibitor passes - 2 szt./ 2 pcs

karta parkingowa (samochód osobowy) | parking pass (passanger car) - 1 szt./ 1 pc.

karta branżowa | Trade Visitor Cards - 10 szt./ 10 pcs

zaproszenie na spotkanie wystawców | invitation for the Welcoming Reception - 1szt./ pc.

nazwa firmy na fryzie stoiska |name on the stand fascia board

1000,00
CENA | PRICE PLN

250,00

400,00 szt./ pc.

WYPOSAŻENIE I DODATKOWE USŁUGI | ADDITIONAL FITTING & SERVICES
TYLKO DLA ZAMÓWIEŃ POWIERZCHNI ZABUDOWANEJ | SPACE WITH BOOTH ONLY

CENA | PRICE

PLN

GABLOTY SZKLANE Z OŚWIETLENIEM | SHOWCASE WITH LIGHTS
100 x 100 x 250 cm
50 x 100 x 250 cm
50 x 50 x 250 cm
100 x 100 x 100 cm
50 x 100 x 100 cm
50 x 50 x 100 cm

280,00 szt./ pc.
280,00 szt./ pc.
280,00 szt./ pc.
160,00 szt./ pc.
160,00 szt./ pc.
160,00 szt./ pc.

MEBLE I WYPOSAŻENIE | FURNITURE AND EQUIPMENT
lada informacyjna / information desk
lada łukowa / round information desk
regał (związany z zabudową stoiska) / storage bookcase (attached to the stand system)
stół kwadratowy / square table
stół okrągły / round table
stojak na prospekty / shelf for brochures
półka / shelf 25 x 100 cm
krzesło tapicerowane / padded chair
krzesło plastikowe / plastic chair
stołek barowy / barstool
szafka kuchenna / kitchen cupboard
lodówka (135l) / refrigerator (135 l.)
czajnik elektryczny / electric kettle

120,00 szt./ pc.
170,00 szt./ pc.
120,00 szt./ pc.
70,00 szt./ pc.
70,00 szt./ pc.
50,00 szt./ pc.
25,00 szt./ pc.
30,00 szt./ pc.
25,00 szt./ pc.
60,00 szt./ pc.
50,00 szt./ pc.
250,00 szt./ pc.
35,00 szt./ pc.

PODESTY | PODIUM FOR EXHIBITS
50 x 50 x 50 cm
50 x 50 x 70 cm
50 x 100 x 30 cm
50 x 100 x 50 cm
50 x 100 x 70 cm
50 x 100 x 100 cm
100 x 100 x 30 cm
100 x 100 x 50 cm
100 x 100 x 70 cm
100 x 100 x 100 cm

95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.
95,00 szt./ pc.

DODATKOWE USŁUGI | ADDITIONAL SERVICES
podwyższenie ścianek stoiska o 0,5 m (1mb) hightening of the stand by 0,5 m (1 rm)
wykładzina -1m2- dot. pow. niezab./ ﬂoor covering 1 sq.m - space only without booth
wzmocnienie ścianki na zawieszenie monitora / enhanced wall for hanging screen

DODATKOWA GRAFIKA STOISKA | ADDITIONAL STAND GRAPHIC
logo na fryzie (wys. max 20 cm) / logo on the fascia board (height up to 20 cm)
oklejenie ścian stoiska folią kolor (cena za 1m2) / coloured panel walls (price for 1 sq.m)
graﬁczne oklejenie ścian stoiska (cena za 1m2) / graphic on the panel wall (price for 1 sq.m)


materiały graficzne należy dostarczyć w formie gotowego projektu w formatach:
w krzywych cdr, ai, eps (czcionki zamienione na krzywe) lub w postaci bitmapy w tiffie (150 dpi)
CMYK, skala 1:1



graphic materials must be provided as a ready to use design:
curves cdr, ai, eps (fonts converted to curves) or as a bitmap in tiff (MAC, PC), (150 dpi) CMYK,
scale 1:1



termin nadsyłania plików | deadline of sending files: 06.05.2019

55,00 m.b./rm
30,00 1 m2/sq.m.
190,00 szt./ pc.

CENA | PRICE PLN
80,00 szt./pc.
62,00 1 m2/sq.m.
185,00 1 m2/sq.m.

MEDIA | UTILITIES

CENA | PRICE

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | POWER SUPPLY
0,1 – 3,0 kW ( 1 x 16A ) – [ 2P + Z ] 230V // Power supply (1 phase) up 3 kW
0,1 - 9,0 kW ( 3 x 16A ) – [ 3P + Z + N ] 400V / 400V ( 3 phases) up 9 kW
9,1 – 14,0 kW ( 3 x 25A ) – [ 3P + Z + N ] 400V / 400V (3 phases) from 9,1 up to 14,0 kW
14,1 – 20,0 kW ( 3 x 32A ) – [ 3P + Z + N ] 400V / 400V (3 phases) from 14,1 up to 20,0 kW
400V (3 fazy) powyżej 20,1 kW / 400V (3 phases) over 20,1 kW
inne przyłącza elektryczne /another power supply
obwód całodobowy ( 1 x 10A ) – [ 2P + Z ] – 230V / 24h power supply
gniazdo wtykowe 230V 16A / socket (dot. zamówień powierzchi zabudowanej/ for space
with booth only)
punkt świetlny ( 100 W ) / spotlight (dot. zamówień powierzchi zabudowanej/ for space
with booth only)
punkt świetlny (150 W ) / spotlight (dot. zamówień powierzchi zabudowanej/ for space
with booth only)

PLN

180,00 szt./pc.
380,00 szt./pc.
460,00 szt./pc.
540,00 szt./pc.
tel./call szt./pc.
tel./call szt./pc.
150,00 szt./pc.
50,00 szt./pc.
30,00 szt./pc.
40,00 szt./pc.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY | WATER SUPPLY
podłączenie wody wraz z odpływem + terma + zlewozmywak z odpływem
/ water supply with connection + heater + sink with drainpipe

350,00 szt./pc.

doprowadzenie wody z odpływem [∅ - 40]

200,00 szt./pc.

/ water supply with a drainpipe unconnected [ ∅- 40]

½” □ ¾” □

kolejne doprowadzenie wody z odpływem [∅ - 40]
/ additional water supply with a drainpipe unconnected [∅- 40]

120,00 szt./pc.

½” □ ¾” □

wykonanie usługi podłączenia instalacji wod-kan. do sprzętu wystawcy

150,00 szt./pc.

/ connection of water supply with drainpipe to exhibitor’s device
dystrybutor wody “Dar natury” / water cooler (bez butli / without bottle)
butla z wodą do dystrybutora / water bottle

170,00 szt./pc.
60,00 szt./pc.

INTERNET
przewodowo-stałe łącze o prędkości 2Mb/s / cable connection 2 Mb/s

250,00 szt./pc.

przewodowo-stałe łącze o prędkości 4 Mb/s wraz z routerem /cable connection 4Mb/s with
router

600,00 szt./pc.

przewodowo-stałe łącze o prędkości 8 Mb/s wraz z routerem /cable connection 8Mb/s with
router

900,00 szt./pc.

przewodowo-stałe łącze o prędkości 12 Mb/s wraz z routerem /cable connection 12Mb/s
with router

1200,00 szt./pc.

wypożyczenie routera / router rental

250,00 szt./pc.

serwis techniczny - podłączenie/ technical service - connection

200,00 szt./pc.

REKLAMA | ADVERTISEMENT
WPIS DO KATALOGU|CATALOGUE ENTRY
obowiązkowy wpis do katalogu / obligatory catalogue entry

zawiera: tekst 100 słów w jęz. polskim i 100 słów w jęz. angielskim plus logotyp i stopka

CENA | PRICE

PLN

400,00 1st./ page

adresowa –cała strona w kolorze czarno-biały


includes: text 100 words in Polish and 100 words in English plus logotype and contact
details-full page in black and white

termin | deadline: 01.05.2019
125x210 mm reklama całostronicowa czarno-biała / black and white full page
125x210 mm reklama całostronicowa kolor / full page colour
110x210 mm II strona okładki kolor / second cover page colour
125x210 mm III strona okładki kolor / third cover page colour
125x210 mm IV strona okładki kolor / fourth cover page colour

400,00 szt./pc.
1 400,00 szt./pc.
2 600,00 szt./pc.
1 800,00 szt./pc.
3 400,00 szt./pc.

REKLAMA W INTERNECIE LISTA WYSTAWCÓW* |ADVERTISEMENT IN INTERNET LIST OF EXHIBITORS*
baner 160 x 55 pix (do 50 kB) wersja statyczna/ banner static version
baner 315 x 65 pix (do 60 kB) wersja statyczna/ banner static version
baner 160 x 55 pix (do 50 kB) wersja dynamiczna/ banner dynamic version
baner 315 x 65 pix (do 60 kB) wersja dynamiczna/ banner dynamic version

140,00 szt./pc.
190,00 szt./pc.
240,00 szt./pc.
390,00 szt./pc.

REKLAMA WIZUALNA NA EKRANACH MULTIMEDIALNYCH | VISUAL ADVERT ON MULTIMEDIA SCREENS
 film reklamowy należy dostarczyć w formacie: avi, wmv, swf, mp4, rozdzielczość HD 1920 x 1080

video advert should be provided in one of the following formats: avi, wmv, swf, mp4, resolution: HD 1920x1080

1 dzień / day
2 dni / days
3 dni / days
DODATKOWE USŁUGI | ADDITIONAL SERVICES
zaproszenie na spotkanie wystawców / participation in Welcoming Reception
dodatkowy karnet parkingowy na auto os./ additional parking pass for a passanger car

WYNAJEM STREFY KONFERENCYJNEJ | RENTAL OF THE CONFERENCE ZONE

500,00 szt./pc.
700,00 szt./pc.
900,00 szt./pc.

CENA | PRICE

PLN

160,00 szt./ pc.
50,00 szt./ pc.

CENA
CENA
| PRICE
| PRICE PLN
PLN

Sala konferencyjna nr 1
(550 osób) / Conference Room 1
(550 persons)
500,00 1 godz./ 1 hr
• Sala konferencyjna nr 1 A (156 osób) / Conference Room 1 A (156 persons)
200,00 1 godz./ 1 hr
• Sala konferencyjna nr 1 B (120 osób) / Conference Room 1 B (120 persons)
200,00 1 godz./ 1 hr
• Sala konferencyjna nr 1 C (250 osób) / Conference Room 1 C (250 persons)
350,00 1 godz./ 1 hr
Sala konferencyjna nr 2
(120 osób) / Conference Room 2
(120 persons)
200,00 1 godz./ 1 hr
Sala konferencyjna nr 3
( 60 osób) / Conference Room 3
(60 persons)
150,00 1 godz./ 1 hr
Sala konferencyjna nr 4
(352 osób) / Conference Room 4
(352 persons)
400,00 1 godz./ 1 hr
VIP room (40 m2)
400,00 1 godz./ 1 hr
VIP room (20 m2)
200,00 1 godz./ 1 hr
 Wyposażenie sal konferencyjnych projektor, ekran, krzesła, stół prezydialny Wi-Fi, klimatyzacja|Conference Room
equipment: projector, screen, chairs, head table, Wi-Fi, air conditioning
 Wyposażenie VIP room: meble wypoczynkowe, Wi-Fi, klimatyzacja, aneks kuchenny z wyposażeniem, toaleta | VIP
Room equipment: lounge furniture, Wi-Fi, air-conditioning, kitchenette (equipped), restroom
 Termin wynajmu i dostępność sal zostanie potwierdzona przez Organizatora | Rental dates and availability will be
conﬁrmed by the Organiser.

