Udanin k. Wrocławia
6 - 7 września 2019

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229 , 60-650 Poznań POLAND
tel. +48 61/ 639 01 17/18, fax 61/ 858 48 48
e-mail: agrofood@dlg-pl.pl
www.potatodays.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
APPLICATION FORM

Bank: Pekao S.A. I O/POZNAŃ
wystawcy krajowi: 21 1240 1747 1111 0010 0700 2525
foregin exhibitors: PL 41 1240 1747 1978 0010 0878 8332
SWIFT: PKOPPLPW

STOISKO / STAND

1

Zgłaszamy udział w wystawie Potato Days Poland odbywającej się w dniach 6-7.09.2019 r. w Gospodarstwie rolnym Polboto, 55-340 Udanin 14
We are submiting participation in the exhibition Potato Days Poland taking place on the 6-7.09.2019 in Agriculture farm Polboto, 55-340 Udanin 14

pola obowiązkowe - czerwone, mandatory fields - in red

DANE FIRMY / NAME OF FIRM:
Pełna nazwa firmy / Full Company name::

Ulica:
Street:

Kod:
Post code:

NIP:
EU VAT id No:

Telefon:
Phone:

Miejscowość:
City:
E-mail:
www:
Website:

Osoba kontaktowa:
Contact person:
E-mail osoby kontaktowej
Contact person’s e-mail

Telefon osoby kontaktowej:
Contact person’s phone number:

SPOSÓB DOSTARCZENIA FAKTURY/ DELIVERY OF INVOICE
2. pocztą tradycyjną / by letter

1. E-mailem na adres / per e-mail:

Uwaga! Jeżeli dane do fakturowania są inne niż powyższe, prosimy o wypełnienie / Invoicing details if different from above entered:
Pełna nazwa firmy:
Company name:

NIP:
EU VAT id No:

Ulica:
Street:

STOISKO / STAND

Kod:
Post code:

Miejscowość:
City:

ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCE: / WE ARE ORDERING THE FOLLOWING:

1. TYP STOISKA / STAND TYPE:
POWIERZCHNIĘ WYSTAWIENNICZĄ
EXHIBITION SURFACE

2

Minimalna wielkość 6m2
Minimum size 6m 2

Minimalna wielkość 15m
Minimum size 15m 2

SZEREGOWE / ROW STAND
cena za m2
price for sqm

70 PLN/m

NAROŻNE / CORNER

2

79 PLN/m

2

2

Minimalna wielkość 50m
Minimum size 50m 2

FRONTOWE / FRONT
2

85 PLN/m

zamawiam
I order
Wymiary stoiska Stand dimensions (meter)
1. Są nam obojętne/ Are irrelevant for us

2. Chcemy, by stoisko mieściło się wymiarach, we wish the stand have
following dimensions:

Front

minimum

maksimum

Głębokość
Depth

minimum

maksimum

minimum 3m!
Spełniane w miarę możliwości / Cannot be guaranted
Uwagi dot. lokalizacji (spełniane w miarę możliwości) / Stand placement requests (cannot be guaranteed)

Oświadczamy że zapoznaliśmy z regulaminem wystawy i akceptujemy jego warunki/
We declare that we have acquainted ourselves with the exhibiton regulations
and we accept all its conditions
Uwaga: warunkiem udostępnienia powierzchni wystawienniczej jest okazanie organizatorom
dowodu wpłaty (kopia przelewu potwierdzona przez bank, etc.) oraz uregulowanie zaległych
płatności wynikających z uczestnictwa w poprzednich edycjach wystawy.
Note: The Contract becomes effective after it has been registred by the Organiser and 100%
of the Contract price has been paid. Payment is considered effective after transfer of the whole sum
to the Organiser’s bank account. Payments from previous editions shall be covered.

Miejscowość, data, pieczęć firmy/
Place, date, company stamp

Osoby upoważnione (podpis i pieczęć)
Authorised persons (signature and stamp)
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ZAGOSPODAROWANIE STOISKA
STAND FITTING

2

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE STOISKO ZOSTANIE ZAGOSPODAROWANE / I HEREBY DECLARE THAT THE STAND WILL BE UTILISED WITH:

pola obowiązkowe - czerwone, mandatory fields - in red

WYPOSAŻENIE

ZABUDOWA
stand construction

“x” - zaznacz właściwy kwadrat
“x” - mark the right square

3. BEZ
ZABUDOWY

1. STANDARDOWA*

2. WŁASNA*

standard construction

own construction

obejmuje
- montaż ścian
- aneks kuchenny z kotarą
- nazwę firmy na fryzie
- wykładzina szara standard

lub wykonaną przez
wynajętą firmę,
obowiązuje opłata
manipulacyjna

2

70 PLN/m

price per unit

zamawiam
we are ordering

same eksponaty
just the exhibits

or made by a hired company
Handling fee applies

comprises:
- installation of side walls,
- kitchenette with the curtain,
- sign board with company name,
- grey standard fitted carpet

cena
jednostkowa

no constructions

2

..........m.

opłata manipulacyjna

2

.........m.

zawiera:
- stół
- 3 krzesła
- ladę informacyjną
- doprowadzenie prądu 0,1- 3 kW
- 2 gniazda wtykowe
- 1 punkt świetlny na każde 3m stoiska
- wieszak i kosz
comprises of:
table, 3 chairs, information desk, leading of electricity
of 0,1- 3 kW, 2 ports, 1 light point on each 3m of stand,
coat rack and dustbin.

22 pln/m 2
handling fee

stand equipment

brak
free

420 PLN
opłata jednorazowa one-time fee

--------

“x” - zaznacz właściwy kwadrat
“x” - mark the right square

Przykład: stoisko 3 x 3m w zabudowie
standardowej, z wyposażeniem stoiska
Example: stand 3 x 3m in standard stand construction,
with standard equipment

ad. 1* NAPIS NA FRYZIE / text on the sign board

Dotyczy tylko zabudowy standardowej / Refers to standard stand construction only

Standardowy fryz - czcionka ARIAL BOLD, kolor jasny niebieski / standard frieze - the ARIAL BOLD font, the colour (bright blue). Fryz zawierający powyżej 20 znaków spowoduje
zmniejszenie rozmiaru czcionki, a co za tym idzie pogorszeniu może ulec czytelność napisów.
Sign board containing more than 20 characters, causes font size reduction and makes text less readable.

W przypadku zapotrzebowania na inny kolor napisów bądź czcionkę należy zaznaczyć pozycję nr 46 “Napis na fryzie” na str. 5 pakietu - WYPOSAŻENIE DODATKOWE - opłata 70 PLN.
Ewentualne dodanie na fryzie logo firmy - należy zaznaczyć poz. 47 “Grafika niestandardowa” na str. 5 pakietu WYPOSAŻENIE DODATKOWE - opłata 80 PLN/m 2 .
In case of demand for the other colour of text or the font, mark the position no 46 “Text on the sign board” on page 5 of the package - EXTRA EQUIPMENT
payment 70 PLN. Alternatively adding the company logo on the sigh board - mark the position no 47 “Non-standard graphic” on page 5 of the package - EXTRA EQUIPMENT
payment 80 PLN/ m 2
.

ad. 2*

W przypadku zabudowy stoiska wykonywanej przez wynajętą firmę należy podać dane firmy zabudowywującej (patrz REGULAMIN - Stoisko)
In case of stand construction executed by the hired company it is necessary to enter address and contact of the subconstructor (look in “regulations - stand”)

DANE FIRMY WYKONUJĄCEJ ZABUDOWĘ / contact details of the contractor building stand construction
Nazwa:
Name:
Adres:
Address:
Telefon:
Phone:
Osoba kontaktowa:
Contact person:

NIP:
EU VAT id No:
Bezpośredni telefon:
Direct tel. number

Warunkiem rozpoczęcia zabudowy stoiska jest wniesienie przez wystawcę opłaty manipulacyjnej w wysokości 22 PLN/m2 zabudowywanej powierzchni. Opłata zostanie doliczona do
faktury z tytułu udziału w targach. Opłata obejmuje: zużycie energii elektrycznej w trakcie montażu/demontażu stoiska, uprzątnięcie powierzchni po zakończonym demontażu (wywóz
śmieci itp.), nadzór eksploatacyjny w trakcie trwania wystawy, codzienne sprzątanie stoiska w trakcie wystawy.
2
The condition of beginning building the stand construction is a handling fee payment which is 22 PLN/m of stand area, paid by Exhibitor. The fee will be added to the invoice for
participation in the FERMA. The fee includes: intake of electric energy during stand assembly / disassembly, tidying up of the surface after ended disassembly (litter removal, etc.),
operational supervision during the exhibition, daily stands cleaning during the exhibition.

Wykonanie zabudowy możliwe tylko po zamówieniu powierzchni
Stand construction possible only after ordering exhibition surface
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KATALOG, DRUKI, REKLAMA
CATALOGUE, MATERIALS, ADVERTISE
pola obowiązkowe - czerwone,
mandatory fields - in red

OBOWIĄZKOWY WPIS W KATALOGU / OBLIGATORY ENTRY IN CATALOGUE
Wpis do Katalogu Targowego pod nazwą (literą):
Alphabetical Index letter-name:
Zamawiamy dodatkowy wpis do katalogu
pod literą:
(200 pln netto): Additional entry

skrócona nazwa firmy w spisie firm i na
planie wystawy short name for the exhibitors
list and the plan

Prosimy o przesłanie na e-mail: katalog@dlg-pl.pl następujących danych:
- dane firmy - pełna nazwa, dokładny adres, telefon, fax, e-mail, strona www
- informacja o firmie - do 130 słów
- logo - formaty plików: .gif, .jpg lub .png, rozdzielczość min. 300 dpi

3

Please send the following data to: katalog@dlg-pl.pl
Firm’s data: - full name, address, tel. no, fax, e-mail, website
Information about the company - up to 130 words
Logo -file format:.gif, . jpg or .png, min. resolutions 300 dpi

Opłata za wpis działa na zasadzie wpisowego i wynosi 200 pln netto. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanej treści
wpisu do katalogu. Nie przesłanie treści wpisu w terminie do 14.06.2019 zwalnia Organizatora z obowiązku umieszczenia wpisu do katalogu.
The entry fee works on the entry fee basis and amounts to PLN 200 net.The Organiser shall not be hold liable for errors in submitted entry in the
catalogue. If not sent until the 14.06.2019 the Organizer is not obliged to publish the entry.

DRUKI / PRINTED MATERIALS
Druki / Type of material

pola obowiązkowe - czerwone, mandatory fields - in red
Ilość
Quantity

Opis / description

Zaproszenia dla zwiedzających
Visitor Invitation Cards

Specjalne zaproszenia dla klientów / Special customer invitation cards

Plakaty / Posters

Plakaty A2 reklamujące wystawę / Exhibition posters A2 for promoting the Potato Days Poland

Identyfikatory / Id’s

Przewidywana liczba osób do obsługi stoiska, łącznie z personelem ewentualnych podwystawców
Expected number of persons to run the stand, together with staff of any sub-exhibitors

Wystawcy przysługują w ramach opłaty za stoisko dwie karty parkingowe.
Exhibitors are entitled to two parking cards under the payment for the stand.
Karta parkingowa upoważnia do wjazdu na teren targów oraz pozostawienia samochodu na wydzielonym parkingu przez dwa dni trwania imprezy.
The park card is authorizing to the drive to the fair area and leaving the car for two days in the assigned car park during exhibition.
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na wyżej wymienione druki. Zaproszenia wysyłamy tylko w przypadku
wypełnienia pola zamówienia.
Note: The Organiser reserves the right to limit provision of the above printed materials.We send invitations only in the case you fill out of ordering
pole.

REKLAMA W KATALOGU / ADVERTISEMENT IN CATALOGUE
Zamawiamy kolorową reklamę w katalogu / We order full-color ad in the catalogue:
Miejsce reklamy / Location of the ad

Format reklamy / Format

1 strona / page

Cena netto / net price

210 x 297 mm + 3 mm spad / 3 mm slop all of part

1/2 strony poziom / horizontal page
1/2 strony pion / vertical page

500 PLN

105 x 297 mm + 3 mm spad / 3 mm slop all of part

1/4 strony poziom / horizontal page

250 PLN

74 x 210 mm + 3 mm spad / 3 mm slop all of part

1/4 strony pion / vertical page

250 PLN

52,5 x 297 mm + 3 mm spad / 3 mm slop all of part

artykuł sponsorowany /
inside sponsored article

1000 PLN
500 PLN

210 x 148 mm + 3 mm spad / 3 mm slop all of part

wnętrze / inside

Ilość szt. / Quantitity pcs.

800 PLN

1 strona / page

Reklamę prosimy dostarczyć w plikach: EPS, PDF, TIFF / Please deliver advertisement in: EPS, PDF, TIFF
Za treść reklam redakcja nie odpowiada / editors are not responsible for the content of advertising.

REKLAMA / ADVERTISEMENT
Typ reklamy / type of the ad
Logo (firmy, marki) na planie Potato Days Poland
Logo (firm, trademark) on the Potato Days Poland plan

Kolportaż materiałów reklamowych na terenie targów (1osoba/ dzień)
Distribution of advertising materials on fair area (1 person/day)

Wystawca Potato Days Poland - kolportaż materiałów reklamowych na terenie
targów (1 osoba/ dzień)
Exhibitor of Potato Days Poland - Distribution of advertising materials on fair area (1 person/day)

Cena
Price

250 PLN
350 PLN

100 PLN

Ilość szt.

Ilość dni

Quantity pcs. Quantity days

------

