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

3

REKLAMA, MASZT, TOALETA
ADVERTISE, FLAG POLE, RESTROOM

REKLAMA / ADVERTISEMENT
Cena

Typ reklamy / type of the ad

Price

Logo (firmy, marki) na planie Potato Days Poland

Ilość szt.

------

250 PLN

Logo (firm, trademark) on the Potato Days Poland plan

Kolportaż materiałów reklamowych na terenie targów (1osoba/ dzień)

Ilość dni

Quantity pcs. Quantity days

350 PLN

Distribution of advertising materials on fair area (1 person/day)

Wystawca Potato Days Poland - kolportaż materiałów reklamowych na terenie
targów (1 osoba/ dzień)

100 PLN

Exhibitor of Potato Days Poland - Distribution of advertising materials on fair area (1 person/day)

MASZT DO FLAGI / FLAG POLE
Lokalizacja / Location

Na terenie stoiska / Within the stand

Cena netto / net price

Ilość szt. / Quantitity pcs.

250 PLN

Liczba masztów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń / number of flag poles is limited. Order of applications will be deciding factor in allocation.
Uwagi (rysunek) dot. lokalizacji masztu w obrębie stoiska (spełniane w miarę możliwości) /
Flag pole placement (drawing) within the stand requests (cannot be guaranteed)

TOALETY / RESTROOMS
Cena netto / net price
Toaleta przenośna (z umywalką) / Portable restroom (with a sink)

Ilość szt. / Quantity pcs.

400 PLN

Kabina zostanie umieszczona w ramach zakupionego stoiska / Restrooms will be placed within the stand

Uwagi (rysunek) dot. lokalizacji kabiny (spełniane w miarę możliwości) / Restroom placement requests (cannot be guaranteed)

INDYWIDUALNA OCHRONA STOISKA / INDIVIDUAL STAND GUARDING:
usługa polega na zawarciu odrębnej umowy między wystawcą a firmą ochroniarską obsługującą wystawę.
this service involves concluding a separate agreement between the exhibitor and the security company of the exhibition.

