POROZUMIENIENIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA

VIII GŁOGOWSKIE TARGI ŚLUBNE 21.02.2016
‘’TWIST” kompleksowa organizacja imprez okolicznościowych i rozrywkowych 67-200 Głogów ul. Rycerska 15/3
NIP: 693-204-80-72 REGON: 020677299 reprezentowana przez: Krzysztofa Dziechciarz – właściciela
k-to: Alior Bank 81 2490 0005 0000 4600 5597 0005
Dane wystawcy DRUKOWANYMI  :
Pełna nazwa firmy ( dane do FK) ……………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….….….……
Adres ………………………………………………………………………………………………..……..
Imię i nazwisko osoby reprezentującej …………………………………………………………………..
NIP………………………..……… Telefon ………….…………BRANŻA ……………….…………….
E mail ………………………………………. nazwa na identyfikatorze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LP Nazwa usługi
Cena BRUTTO ZAMAWIAM „X”
NR STOISKA

1

Stoisko STANDARD na głównej arenie 2x3m (6 m 2)

500 zł

2

Stoisko LUX na głównej arenie 2x5 m (10 m 2)

700 zł

3

Prezentacja auta weselnego na głównej arenie

400 zł

4

Prezentacja auta / busa weselnego przed Halą Sportową

250 zł / 350 zł

5

Prezentacja baneru reklamowego na ścianie scenicznej

200 zł

6

ILOŚĆ OSÓB NA STOISKU ( IDENTYFIKATORY)

--------------

Szt. ……..

Max 3 osoby na stoisku STANDARD i 4 osoby na stoisku LUX

7

Ilość stołów + krzesła ( stół 1x2m )

Stół ..…… szt.

Krzesło ………..szt.

8

Catering: 2 szt. gołąbków z sosem pomidorowym
kawa, herbata bez ograniczeń od godz. 6:00 – 19:00

17 zł

Ilość:

Usługa sprzątania stoiska po imprezie 50 zł brutto / naliczona będzie
firmą po imprezie pozostawiającym nieczystości na swoim stoisku.

Chcę być sponsorem nagrody podczas targów,
losowanie nagród na scenie.

RAZEM

ZŁ

Nagroda ………………………..…………………..……….
Ilość ……..….. wartość 1 szt. ………... zł (max 4 nagrody)

Organizator ustala, iż za w/w kwotę wystawca otrzymuje:
- miejsce na VIII głogowskich targach ślubnych
- dostęp do prądu, max 6 m od stoiska (przedłużacze we własnym zakresie)
- stół oraz krzesła
- Stoiska nie są „boksowane”, każde stoisko posiada tzw. PLECY.
- profesjonalnego konferansjera
- reklamę targów ślubnych na terenie Głogowa, Polkowic, Lubina, Przemkowa
oraz Nowej Soli. Reklama na portalach internetowych, w radiu, TV, w gazetach.

……….…………………..
Podpis i pieczęć wystawcy
Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem, za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście do organizatora. Podpisanie formularza
zgłoszeniowego wiąże się z uczestnictwem w targach.
W przypadku rezygnacji wystawcy po podpisaniu porozumienia wystawca zapłaci organizatorowi 50 % kwoty ustalonej.
Zaliczkę w wysokości 250 zł BRUTTO należy przesłać do 2 tyg. po zgłoszeniu firmy i dostarczeniu porozumienia do organizatora.
Pozostałą część na 14 dni przez imprezą. Tytułem nazwa firmy i nr stoiska. Podpisując porozumienie akceptuję regulamin targów ślubnych
oraz wyrażam zgodę na udostępnienie danych kontaktowych firmie zajmującej się wydaniem dodatku ślubnego.

WWW.TWIST.GLOGOW.PL, E MAIL: TWIST.GLOGOW@O2.PL, TEL. 508 207 458

