40 Targi Medycyny Naturalnej
Zdrowia i Urody
Bia³ystok, 22-23 wrzeœnia 2018r., godz. 10.00 - 18.00
ZG£OSZENIE UCZESTNIKA NR ................................
Wystawca
Pe³na nazwa firmy
Adres Wystawcy
Osoba kontaktowa
tel /adres/ e-mail
Bran¿a g³ówna
Krótki opis wystawianych
produktów, us³ug, asortyment
Faks

Telefon

www.

e-mail:

NIP

REGON

Rodzaj
powierzchni

INFORMACJE

Jednostka
miary
Cena brutto w PLN

Powierzchnia zabudowana

2m

Powierzchnia zabudowana

4m

Powierzchnia zabudowana

6m

Powierzchnia niezabudowana

m

Zaznacz
w³aœciwe

Dodatki

200 z³
230 z³
260 z³
70 z³

Powierzchnia powy¿ej 8 m
cena do negocjacji
Powierzchnia przeznaczona na ekspozycjê samochodu
Pod³¹czenie do pr¹du

100 z³
10 z³

REGULAMIN
1. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w targach jest przekazanie do Biura Organizacyjnego Targów wype³nionej Karty Zg³oszenia oraz dokonania wp³aty wynikaj¹cej ze zg³oszenia
(w terminie okreœlonym niniejszym Regulaminem) oraz przekazanie do Biura Targów kopii przekazu lub dowodu wp³aty.
2. Op³aty za uczestnictwo w targach i terminy p³atnoœci
a.Wysokoœæ op³at za najem powierzchni i dodatkowe us³ugi okreœla Karta Zg³oszenia.
b.Op³atê nale¿y przekazaæ na podane w umowie konto Biura Targów na trzy dni przed rozpoczêciem imprezy.
c.Odst¹pienia od umowy przez wystawcê do trzech dni przed rozpoczêciem targów: organizator obci¹¿a Wystawcê kosztami w wysokoœci 50% nale¿nej kwoty,
okreœlonej w Karcie Zg³oszenia, je¿eli rezygnacja nast¹pi na trzy dni i krócej przed rozpoczêciem targów: organizator obci¹¿a Wystawcê pe³n¹ kwot¹
zamówionych œwiadczeñ.
d.Rezygnacja z udzia³u w Targach wymaga formy pisemnej.
3. Organizacja ekspozycji
a.Rozmieszczenie stoisk opracowuje Biuro Targów. Lokalizacja stoisk jest uzale¿niona od kolejnoœci zg³oszeñ.
b.Stoiska targowe maj¹ formê boksów otwartych i zamkniêtych.
c.Organizator zapewnia podstawowe wyposa¿enie stoiska (2 krzes³a, stolik, gniazdo elektryczne 230V).
W stoiskach o pow.: -6 m2 dodatkowo 2 krzes³a,
-10 m2 dodatkowo 2 krzes³a, stolik.
d.Za urz¹dzenie stoiska odpowiada Wystawca. Likwidacja stoiska musi nast¹piæ po zamkniêciu Targów.
4. Pozosta³e warunki
a.Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania wyk³adów, pokazów, które mog¹ byæ realizowane po uprzednim uzgodnieniu
z organizatorami.
b.Organizatorzy zapewniaj¹ ochronê sal targowych po zakoñczeniu dnia targowego.
c.Wstêp na imprezy wieczorne tylko z zaproszeniami wydawanymi przez organizatora. Istnieje mo¿liwoœæ nabycia zaproszeñ dodatkowych na imprezy wieczorne.
5.Organizatorzy zapewniaj¹ przekazy informacji o wystawcach na antenie
Radia JARD 89,2 FM, Radia JARD II 103,9 FM (radio dla dzieci i m³odzie¿y),
TV JARD w ogólnopolskiej sieci kablowej VECTRA na kanale informacyjnym i kanale emisji programów.

