Zgłoszenie uczestnictwa w Targach Zdrowia i Urody
28 kwietnia 2018r., Bydgoszcz

WYSTAWCA/MARKA
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
FIRMA
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
NIP i KRS
....................................................................................................................................................................
ADRES
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
STRONA WWW
....................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ
....................................................................................................................................................................
MAIL
....................................................................................................................................................................
TELEFON
....................................................................................................................................................................

STOISKO
o

2m x 2m - 280 zł netto

o

2m x 3m - 420 zł netto

o

2m x 4m - 560 zł netto

DODATKOWE USŁUGI
o

Sponsor tytularny - 1 000 zł netto

o

Logo na materiałach promocyjnych - 50 zł netto

o

Mailing informacyjny do uczestników wydarzenia - 100 zł netto

o

Ekspozycja banera reklamowego przed wejściem na teren targów - 50 zł netto

o

Torby powitalne z logo wystawcy - 600 zł netto

o

Materiały promocyjne firmy w torbach powitalnych - 200 zł netto

o

Dystrybucja ulotek oraz rozstawienie roll-upu (dla firmy, które nie wykupiły stoiska) - 150 zł
netto

WARUNKI WSPÓŁPRACY (ZAZNACZ PUNKTY)
o

o

o

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Targów Zdrowia i Urody,
akceptuję go w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym do wniesienia opłat za
zamówienie zgodnie z cennikiem. Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzenie przyjęcia
niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie Informacji i ofert od organizatora Targów na adres mailowy
wskazany w zgłoszeniu stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844,
z 2016 r. poz. 147).
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie
działalności prowadzonej przez Organizatora Targów stosownie do postanowień art. 21 ust. 1
pkt. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195.).

...............................................................
Czytelny podpis osoby upoważnionej

