
Dodatkowe
usługi

reklamowe6

data piecz´ç firmy podpis osoby upowa˝nionej do zawierania umów

Nazwa firmy: _________________________________________________________________________________________________________________________________

adres: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

tel.: __________________________________________________________________ fax: ___________________________________________________________________

NIP: _________________________________________________________________ zarejestrowano w: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________ pod nr KRS _____________________________________________________________

reprezentant firmy: _____________________________________________________ tel.: ___________________________________________________________________

e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Dystrybucja materia∏ów

Dystrybucja materiałów reklamowych wraz z biletem wstępu na targi* ...................................................................................................................................................2500 z∏ + VAT

Dystrybucja materiałów reklamowych pośród gości targowych (obsługa własna) ....................................................................................................................................800 z∏ + VAT

Dystrybucja materia∏ów reklamowych poÊród wystawców i goÊci (obsługa przez hostessę) .....................................................................................................................1700 z∏ + VAT

Wy∏o˝enie materia∏ów reklamowych dla publicznoÊci .....................................................................................................................................................................................500 z∏ + VAT

2. Dodatkowa reklama

Ekspozycja planszy (baneru) roll-up ..................................................................................................................................................................................................................500 z∏ + VAT

Logo firmy na planie targów .................................................................................................................................................................................................................................100 z∏ + VAT

Reklama radiowa, emisja 5 x dziennie (format audio, mp3 - należy dostarczyć 5 dni przed targami) ....................................................................................................300 z∏ + VAT

Wyg∏oszenie prelekcji podczas targÛw dla firm zewnętrznych .....................................................................................................................................................................1000 z∏ + VAT

*oferta ograniczona-decyduje kolejnoúç zg≥oszeƒ

Odesłaç do 13.09.2013Odesłaç do 31.01.2016

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel. (12) 651 95 24, fax (12) 651 95 22
e-mail: banach@targi.krakow.pl, www.mobile-it.com.pl

KRS 0000192313 Sàd Rejonowy dla Krakowa ÂródmieÊcia w Krakowie
XI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, NIP 676-10-50-090

Mobile-IT
3. Targi Rozwiązań IT, E-commerce 

i Urządzeń Mobilnych

18-19 lutego 2016

3. Reklama zewn´trzna na terenie EXPO Kraków

Reklama na siatce parkingu EXPO Kraków ................................................................................................................................................................................................... 1000 z∏ + VAT
Wydruk o wymiarach 2,45 m x 1,7 m dostarczony przez zamawiającego zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez TwK, możliwość przygotowania wydruku przez
TwK ñ wycena indywidualna.
Balon reklamowy na parkingu EXPO Kraków ............................................................................................................................................................................................... 2000 z∏ + VAT
Balon (o maksymalnych wymiarach podstawy 3 m x 3 m, mocowany za pomocą obciążników) dostarczony i zamontowany przez zamawiającego. 
Siatka wielkoformatowa na froncie obiektu EXPO Kraków (liczba ograniczona) ...................................................................................................................................... 4000 z∏ + VAT
Wydruk o wymiarach ok. 6 m x 6 m przygotowany przez TwK w oparciu o projekt graficzny dostarczony przez zamawiającego.

4. Sponsoring

Zapraszamy do zapoznania sí  z mo l̋iwoÊciami sponsorowania poszczególnych imprez targowych oraz umieszczenia reklam  w centrum wystawowym firmy Targi w Krakowie Sp. z o.o.. 

Dodatkowe informacje i kontakt: banach@targi.krakow.pl

UWAGA!
OÊwiadczamy, ˝e zazna jomiliÊmy si´ z Regulaminem Wystawcy, akceptujemy go w ca∏oÊci i zobowiπzujemy go przestrzegaç. Potwierdzenie przyjÍcia niniejszego zg≥oszenia
jest równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z par. 2.2 Regulaminu Wystawcy. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie Informacji i ofert od Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podany wyżej adres mailowy (Ustawa z 18.07.2002 r - Dz. U. 2002 nr 144, poz 1204
- O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną) oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Targi w Krakowie działalności
gospodarczej (Ustawa z dnia 29.08.1997 r - Dz.U. 2002 nr 101 poz 926 - o Ochronie Danych Osobowych).

Wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz ich dalszego przetwarza-
nia w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podajędobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, spros-
towania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. - Dz. U. 2014 poz. 1182, ze zm. - o Ochronie Danych Osobowych). Administratorem
danych osobowych są Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibąw Krakowie, ul. Galicyjska 9, kod pocztowy: 31-586, NIP: 6761050090 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie WydziałXI KRS pod numerem KRS 0000192313.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany wyżej adres mailowy materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Targi w Krakowie
Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Dz. U. 2013 poz. 1422, ze zm. - O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną).

Wszystkie wyszczególnione w pkt. 2 i 3 ma    teriały promocyjne powinny zostać dostarczone do siedziby TwK (ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków) najpóźniej 10 dni przed rozpoczę-
ciem Targów.

Op∏aty

P∏atnoÊci nale˝y dokonywaç na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o.: 
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOÂCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 (IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR).


