Innovative Group Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49
02-495 Warszawa
NIP: 522-300-53-10

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Firma / Instytucja:
Ulica / Street:

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

NIP:

Telefon:

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Tel. kom.:

ZAMÓWIENIE
Wybrany Rodzaj Powierzchni

Cena za 1 m2
do 31.12.2016

do 31.05.2017

od 01.06.2017

Powierzchnia
niezabudowana

450 PLN

499 PLN

585 PLN

Powierzchnia
niezabudowana
SEKCJA VIP (+10%)

495 PLN

548,90 PLN

643,50 PLN

Powierzchnia zabudowana

600 PLN

650 PLN

685 PLN

Zamawiana
powierzchnia

Koszt całkowity

…………… m2

…………… PLN

…………… m2

…………… PLN

…………… m2

…………… PLN

Minimalna powierzchnia, którą można zamówić to 4m2. Przydział lokalizacji następuje w ramach dostępnej powierzchni.

Dopłaty:
 Dodatkowy identyfikator ........ sztuk – 20 PLN netto / sztukę
 Zabudowa indywidualna – 25 PLN netto / m2

OPŁATA REJESTRACYJNA OBEJMUJE:









identyfikator wstępu na teren targów (3szt.)
jedna karta parkingowa, obowiązująca w dniach 19-20.09.2017
wpis do katalogu targowego (maksymalnie 100 słów w języku polskim i angielskim) wraz z danymi teleadresowymi,
opisem firmy i produktów
wpis na stronę internetową targów (logo firmy wraz z opisem działalności - do 100 słów w języku polskim)
newsletter informujący o pojawieniu się firmy w gronie wystawców z zaproszeniem do umawiania spotkań
zgłoszenie jednego produktu firmy, do konkursu Liderzy IT 2017
jednoosobowe zaproszenie na wieczorną Galę IT Future Awards 2017
sprzątanie stoiska

STOISKO NR: …..

Ostateczna wartość zamówienia:

W skład powierzchni niezabudowanej wchodzą:
 2 stoliki koktajlowe
 przyłącze elektryczne 2 kW (230V) – jedno podwójne gniazdko
Do indywidualnej aranżacji przez wystawcę.
Sugerowana aranżacja: open space - ścianka wystawiennicza, rollupy, stand reklamowy, stoliki
koktajlowe. Taka aranżacja nie podlega dodatkowej opłacie 25PLN netto/m2

Cena do 31.12.2016

299 PLN
Cena od 01.01.2017

399 PLN

………………. PLN

W skład powierzchni zabudowanej wchodzą:
 ściany zewnętrzne stoiska (octanorm)
 fryz czołowy + napis na fryzie, do 20 znaków
 wykładzina w kolorze granatowym
 przyłącze elektryczne 2 kW (230V)
– jedno podwójne gniazdko
 stolik
 3 krzesła
 lada informacyjna

Wszystkie podane kwoty są cenami netto.
Wraz z przesłaniem wypełnionego Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa zostanie wystawiona faktura proforma, na kwotę stanowiącą 50% wartości zamówienia. Termin płatności
wynosi 3 dni liczony od daty otrzymania faktury. Przy fakturowaniu zostanie doliczony podatek od towarów i usług. W przypadku nieuregulowania zobowiązania, w
wyznaczonym terminie, rezerwacja godziny zostanie anulowana. Wpłat należy dokonywać na konto firmy Innovative Group Sp. z o.o. (Pure Expo) 33 2530 0008 2060 1261 1289
0003 (FM Bank PBP S.A.). Wypełniony formularz prosimy odesłać w formie skanu na adres email kontakt@pureexpo.pl lub wysłać faxem (22) 39 09 129. Podpisane oryginały
dokumentów należy przesłać na adres: ul. Powstańców Śląskich 2e lok. 15, 01-381 Warszawa
Przyjęcie przez Innovative Group Sp. z o.o. do realizacji niniejszego zamówienia, stanowi zawarcie umowy na czas określony, czyli do czasu wykonania zamówionych świadczeń.
Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi po otrzymaniu od zamawiającego, skanu wypełnionego i podpisanego formularza zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na
wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz na otrzymanie faktury wyłącznie w formie elektronicznej. Umowa nie podlega wypowiedzeniu. W przypadku rezygnacji ze
współpracy, opłata jest wymagalna w kwocie zgodnej z zamówionymi usługami. Innovative Group Sp. z o.o. zobowiązana jest do realizacji usług, zawierających się w niniejszym
formularzu.

……………………………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

…………………………………………………….
Pieczęć firmowa

