10.10.2017
Termin nadesłania zamówienia

Zgłoszenie udziału - Zamówienie powierzchni wystawienniczej
Biuro Organizacyjne:

Numer konta bankowego:
BRE Bank SA o/Łódź
Plac Wolności 3, 91-415 Łódź
Nr konta: 87 1140 1108 0000 3786 3100 1001
IBAN PL 87 1140 1108 0000 3786 3100 1001
Swift: BREX PL PW LOD

Exactus sp.j.
90-418 Łódź, Al. Kościuszki 17 Ip
www.kongresptsl.pl; e-mail:info@exactus.pl
tel. 42/6322866 fax 42/6322859
NIP 725 001 46 79; REGON 470502921

Dane wystawcy
Nazwa firmy (do korespondencji)
Ulica
Kod i miejscowość
Fax

E-mail

Telefon

Osoba odpowiedzialna za udział w wystawie
Imię i Nazwisko
E-mail

Telefon

Dane do faktury

Fax

(jeśli są inne niż podane powyżej)

Naza firmy do faktury
Ulica
Kod i miejscowość
Wpis do KRS / ewidencji przedsiębiorców (prosimy o załączenie aktualnego wypisu z KRS / ewidencji przedsiębiorców)

nr:

data:

NIP:

gdzie:

1. Zamówienie powierzchni i usług dodatkowych (plan aranżacyjny wystawy na stronie www.kongresptsl.pl - wystawa)
Cena powierzchni obejmuje - czynsz najmu, przyłącze elektryczne do 3kW, stół, 2 krzesła, katalog wystawy z Programem Kongresu

a/ cena stoiska o powierzchni 6m2 /3m x 2m/ - wynosi:

Pakiet A - 4.200,00 zł

Zamawiamy

szt. pakiet A w cenie

zł/szt. =

zł + VAT

Pakiet B - 3.600,00 zł

Zamawiamy

szt. pakiet B w cenie

zł/szt. =

zł + VAT

zł/m 2 =

zł + VAT

(w tym 2 zaproszenia na „Laser Party”)

(bez zaproszeń)

b/ cena 1m 2 dodatkowej powierzchni stoiska o powierzchni powyżej 6m 2 - wynosi:
c/ cena 1m 2 powierzchni stoiska do 6m 2 - wynosi: 650,00 zł/m 2
Zamawiamy

550,00 zł/m2

m2 powierzchni w cenie

200,00 zł (zawiera: lunch i przerwy kawowe w dniach 24 i 25 listopada 2017r.)

„Świadczenie Dodatkowe” - cena dla 1 osoby (obligatoryjne dla każdej osoby z obsługi stoiska)

Zamawiamy

„Laser Party” - cena zaproszenia dla 1 osoby -

„Świadczeń Dodatkowych” w cenie 200 zł/os. =

zł + VAT

300,00 zł (24 listopada 2017r. - godz. 21.00)
Zamawiamy

zaproszeń w cenie 300 zł/os. =

zł + VAT

zł + VAT =

zł

Łączna wartość złożonego zamówienia wynosi
2. Warunki płatności

2.1 Zaliczka w wysokości 50% należności wynikającej ze złożonego zamówienia - w terminie do - 10.10.2017 r.
2.2 Pozostała należność
- w terminie do - 10.11.2017 r.

3. Rozmiary największego eksponatu:
długość

szerokość

wysokość

4. Ponadstandardowe przyłącze elektryczne:
waga

obciążenie w kg/m2

3-6 kW

6-9 kW

9-12 kW

Z chwilą złożenia zamówienia Wystawca zobowiązuje się
do pełnego przyjęcia warunków uczestnictwa wynikających
z niniejszego zamówienia, Regulaminu Wystawy oraz
“Warunków technicznych wystawy i budowy stoisk".

data i podpis

2. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

pieczęć firmy

www.kongresptsl.pl

