Przykładowe stoisko o wielkości 9m2 – podczas targów AGROTRAVEL 2017
1.

2.

Opłata
-

rejestracyjna– 250 PLN– obejmuje:
2 karty wstępu „wystawca“
1 kartę parkingową
wpis na listę wystawców oraz do katalogu targowego
dostęp do Wi-Fi

Powierzchnia W (w hali) : 9 m² x 190 PLN = 1.710 PLN netto + 23% VAT (stoisko szeregowe)

Możliwe są także stoiska narożne (dopłata 15%) , czołowe (dopłata 10%) lub wyspowe (dopłata 5%). W zależności od oczekiwań wystawców dysponujemy także
większymi powierzchniami wystawienniczymi. Ostateczny metraż stoiska zależy od Państwa oczekiwań.

UWAGA: 190 pln netto za 1m2 to cena podstawowa, przy zgłoszeniu uczestnictwa po 15.02.2016
Zachęcamy do skorzystania z promocji terminowych i niższych cen na wynajem powierzchni:
a)

cena 165 PLN netto / 1 m2 – przy zgłoszeniu do 15 lutego 2017

3. Zabudowa stoiska: 9 m2 x 70 PLN = 630 PLN
Zabudowa stoiska obejmuje: ściany zewnętrzne, wykładzinę, napis na fryzie stoiska (do 20 znaków), oświetlenie, podłączenie
do prądu - gniazdko 230 V, wieszak systemowy, kosz na śmieci.
Zarówno zabudowa standardowa, jak i zaproponowane wyposażenie NIE są obowiązkowe. Mogą Państwo zamówić samą powierzchnię wystawienniczą i zaaranżować ją
całkowicie we własnym zakresie.

4.

Wyposażenie stoiska – przykładowe wyposażenie w tabeli poniżej. Ostateczne elementy wyposażenia stoiska zależą od
oczekiwań Wystawcy.
ściana do zamykanego
zaplecza
drzwi harmonijkowe do
zamykanego zaplecza
lada informacyjna L1
stół (okrągły/kwadratowy)

60 PLN
140 PLN
130 PLN
60 PLN

krzesła tapicerowane 3 szt.
x 35 PLN
stojak na prospekty

105 PLN

RAZEM:

565 PLN

70 PLN

Przykładowe stoisko z zabudową standardową TK – zmiany możliwe (zgodnie z
oczekiwaniami wystawców)

Całościowy koszt stoiska (przy zgłoszeniu po 15.02.2017): 250 PLN (opłata rejestracyjna) + 1710 PLN (powierzchnia W
szeregowa) + 630 PLN (zabudowa) + 565 PLN (wyposażenie)= 3.155 PLN + 23 % VAT = 3880,65 PLN

Przy zgłoszeniu do 15 lutego 2017: 250 PLN (opłata rejestracyjna) + 1485 PLN (powierzchnia W) + 630 PLN
(zabudowa) + 565 PLN (wyposażenie)= 2.930 PLN + 23 % VAT = 3603,90 PLN
Zachęcamy do przygotowania barwnej aranżacji stoiska i przywiezienia typowych dla Państwa regionu elementów wystroju.
Formuła targów przewiduje również degustację produktów regionalnych.
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