Oferta Uczestnictwa w targach Polskich Win i Winnic 2022
I.

NAZWA TARGÓW:

Targi Polskich Win i Winnic WINO 2022


Nazwa krótka:

WINO


II.

Nazwa opisowa:
Targi Polskich Win i Winnic

TERMINY


Termin targów –

17 - 19 marca 2022


Termin zgłoszeń uczestnictwa:
31 stycznia 2022



Okres montażu:
16.03.2022 (godziny standardowo 7-21)



Okres demontażu:
20.03.2022 (godziny standardowo 7-21)

III.

OPŁATA REJESTRACYJNA

Rejestracja on-line (www.strefawystawcy.pl)
1/ Opłata za zgłoszenie wystawcy Standard - 535 PLN netto*
2/ Opłata za zgłoszenie współwystawcy Standard - 285 PLN netto*
3/ Opłata za zgłoszenie wystawcy Premium - 785 PLN netto*
4/ Opłata za zgłoszenie współwystawcy Premium - 610 PLN netto*


Termin do ustalenia kursu EUR dla rozliczeń z tytułu najmu powierzchni
20 listopada 2021
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Powierzchnia niezabudowana pozbawiona jest jakichkolwiek przyłączy, należy je osobno
domówić.

IV. CENY POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

Rodzaj powierzchni

Jednostka
miary

Cena netto PLN
dla zgłoszeń uczestnictwa:
do 31.01.2022

od 1.02.2022

350

450

I. powierzchnia kryta - niezabudowana
powierzchnia

m²

III. powierzchnia kryta - zabudowana (zabudowa standardowa szeregowa)
stoisko 4 m²

szt.

2500

3300

stoisko 6 m²

szt.

3100

4000

*Powyższe ceny nie uwzględniają podatku Vat
Szczegółowe wyposażenie powierzchni z zabudową:
Stoisko 4m² z zabudową:
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Stoisko 6m² z zabudową:
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V.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

1. przy ofercie standardowej
 20 % wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla Zamawiających , którzy
nadeślą zgłoszenie uczestnictwa i wpłacą kaucję do pierwszego terminu zgłoszeń
według cen ustalonych dla zgłoszeń uczestnictwa w terminie


50 % wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla Zamawiających, którzy nadeślą
zgłoszenie uczestnictwa i wpłacą kaucję po pierwszym terminie zgłoszeń, ale do
31.12.2020, według cen ustalonych dla zgłoszeń uczestnictwa po terminie



100 % wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla Zamawiających , którzy
nadeślą zgłoszenie uczestnictwa i wpłacą kaucję po 01.01.2021, według cen
ustalonych dla zgłoszeń uczestnictwa po terminie
* wartość brutto tj. uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT)

VI. INNE/DODATKOWE KOSZTY UDZIAŁU
1/ Przyłącze prądu (przy powierzchni niezabudowanej należy dodatkowo wykupić przyłącze
elektryczne)
2/ Wywóz odpadów (do każdej powierzchni niezabudowanej doliczany jest koszt wywozu odpadów)
3/ Dodatkowe karty wystawcy, nie wynikające z postanowień szczegółowych
4/ Karta wjazdu na auto osobowe podczas trwania targów
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