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9–10 stycznia 2019 r.
Ptak Warsaw Expo
Nadarzyn, Al. Katowicka 62
05-830 Wolica 114D

Organizator: Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
tel. 508 618 270, 508 618 298, 609 783 332
e-mail: tsw@tsw.com.pl, www.tsw.com.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł

Dane do faktury:

A

Nazwa firmy (Wystawca):

Adres (kod, poczta, ulica, numer):

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko):
Telefon:

NIP:

E-mail:

Nazwa firmy do umieszczenia na fryzie stoiska i liście Wystawców:

Cena netto Cena netto
Wielkość
za 1 m2
za 1 m2
powierzchni
do 30.06
od 01.07

Zamawiane stoisko
1

2

3
4
5
6












Powierzchnia szeregowa zabudowana
Wyposażenie: białe ściany ze stelażem, fryz z numerem stoiska i nazwą
wystawcy, stolik, 4 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, biała lada wystawowa
(1 m x 0,5 m x 1 m), szara wykładzina, 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m2
stoiska, doprowadzenie prądu 230 V i jedno podwójne gniazdko elektryczne.

370 zł

390 zł

Powierzchnia szeregowa niezabudowana na stoisko do zabudowy bez mebli
Wyposażenie: białe ściany ze stelażem, fryz z numerem stoiska i nazwą
wystawcy, szara wykładzina, kosz na śmieci, doprowadzenie prądu 230 V
i jedno podwójne gniazdko elektryczne.

340 zł

360 zł

Powierzchnia szeregowa niezabudowana pod zabudowę indywidualną

290 zł

310 zł

Powierzchnia szeregowa niezabudowana na ekspozycję maszyn

190 zł

210 zł

Powierzchnia zewnętrzna

50 zł

50 zł

opłata dodatkowa za stoisko narożne

30 zł

30 zł

opłata dodatkowa za stoisko półwyspowe

60 zł

60 zł

opłata dodatkowa za stoisko wyspowe

80 zł

80 zł

Obowiązkowa opłata rejestracyjna (dwa zaproszenia na bankiet i wpis na liście Wystawców)

Koszt

340 zł

Całkowita wartość stoiska (netto)

Zamówienie usług dodatkowych:
Usługi dodatkowe
Podłączenie
energetyczne
stoiska






Cena netto

230 V do 3 kW (wliczone przy zamówieniu powierzchni

zabudowanej i niezabudowanej do zabudowy)

Ilość

Koszt

170 zł

 230 V/400 V do 8 kW
 400 V od 9 do 24 kW

390 zł
660 zł
250 zł

Opłata za transport wewnętrzny* (załadunek, rozładunek)
Logo na fryzie (dotyczy stoisk poz. 1 i 2)

130 zł

Odkurzanie stoiska (za 1 dzień, cena za m2)

2,50 zł

Dodatkowe zaproszenie na bankiet

180 zł

Wartość usług dodatkowych (netto)
* opłata ryczałtowa, płatność przy zamówieniu

Ilość osób na stoisku (w celu przygotowania identyfikatorów): ______

Zgłoszenie prosimy wydrukować, podpisać i przesłać
e-mailem: tsw@tsw.com.pl

 Akceptuję Regulamin Targów TSW 2019
data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

2019

Organizator: Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
tel. 508 618 270, 508 618 298, 609 783 332
e-mail: tsw@tsw.com.pl, www.tsw.com.pl

9–10 stycznia 2019 r.
Ptak Warsaw Expo
Nadarzyn, Al. Katowicka 62
05-830 Wolica 114D

Zamówienie usług reklamowych

B

Usługi reklamowe



Strona wewnętrzna (210x297 mm)

1900 zł

II i III okładka (210x297 mm)

2200 zł

IV okładka (210x297 mm)

2400 zł

Reklama na stronie internetowej www.tsw.targi.pl (baner o rozmiarze 250x125 px)

470 zł

Baner A1 Leaderboard (1200×90)

2000 zł

Baner A2 Full banner górny (750×100)

1600 zł

Baner A3 Full banner dolny (750×100)

1200 zł

Baner B1 Rectangle; B2 Rectangle (300×250)

550 zł

Baner C1 Button (300×250)

600 zł

Baner C2 Button (300×100)

400 zł

Baner C3 Button (300×600)

950 zł



Relacja z targów: materiał zdjęciowy, wypowiedzi ekipy i gości, informacje
o promocjach, itp. (3-4 min.)

1500 zł



Prezentacja komercyjna wystawcy na scenie (30 minut)

1500 zł



Prezentacja filmu reklamowego na scenie głównej
(do 3 min., po 5 powtórzeń każdego dnia)

1500 zł



Post na Facebook TSW



Reklama na monitorze w recepcji Organizatora
1 emisja = max 15 s, minimalna ilość emisji = 140 (dwa dni targowe)

500 zł

Logo na planie wystawy targów nakład 15 000 szt. (ilość ograniczona)

400 zł

Maszt flagowy (szerokość 90 cm, wysokość 400 cm) + zawieszenie
Wydruk

250 zł
190 zł

Ustawienie własnego balonu reklamowego na terenie targowym

250 zł

Ustawienie roll-up’a w recepcji (liczba miejsc ograniczona)

500 zł

Ustawienie roll-up’a przed salą konferencyjną (liczba miejsc ograniczona)

400 zł

Insert w materiałach dla zwiedzających (nakład 10 000 egz.)

2400 zł

Baner reklamowy wewnątrz hali (wielkość do uzgodnienia)

350 zł

Wynajem sali konferencyjnej (min. 2 godziny):






50 zł

Flagi przy wjeździe na teren targów (2 dni):










Koszt

Reklama na stronie internetowej www.ogrodnictwo.expert:












Ilość

Reklama w materiałach konferencyjnych:







Cena netto

do 50 osób

350 zł/h

powyżej 50 osób

750 zł/h

Hostessa

27 zł/h

Kolportaż materiałów reklamowych przez hostessę dla wystawców poza stoiskiem

220 zł/dzień

Wartość usług reklamowych (netto)

Jeśli chcesz przygotować i szybko wydrukować profesjonalnie materiały reklamowe
skorzystaj z oferty naszej agencji reklamowej: www.agencja-oikos.pl,

tel. 694 999 785, e-mail: k.szymanska@oikos.net.pl

Zgłoszenie prosimy wydrukować, podpisać i przesłać
e-mailem: tsw@tsw.com.pl
data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

2019

Organizator: Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
tel. 508 618 270, 508 618 298, 609 783 332
e-mail: tsw@tsw.com.pl, www.tsw.com.pl
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Nadarzyn, Al. Katowicka 62
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Zgłoszenie podwystawcy
Zgodnie z regulaminem Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019 zgłoszenia uczestnictwa podwystawcy przyjmujemy w terminie do 30.11.2018 r.

C

Wystawca (zgodnie z nazwą znajdującą się w formularzu A):

Na stoisku naszej firmy podczas TSW 2019 dodatkowo będą reprezentowane firmy:
Nazwa firmy:

1

Adres (kod, poczta, ulica, numer):

Imię i nazwisko przedstawiciela podwystawcy:
Telefon:
E-mail:

Liczba osób na stoisku (w celu przygotowania identyfikatorów)

Nazwa firmy:

2

Adres (kod, poczta, ulica, numer):

Imię i nazwisko przedstawiciela podwystawcy:
Telefon:
E-mail:

Liczba osób na stoisku (w celu przygotowania identyfikatorów)
Nazwa firmy:

3

Adres (kod, poczta, ulica, numer):

Imię i nazwisko przedstawiciela podwystawcy:
Telefon:
E-mail:

Liczba osób na stoisku (w celu przygotowania identyfikatorów)

Cena netto
Opłata rejestracyjna w tym dwa zaproszenia na bankiet i wpis na stronę www.tsw.com.pl
(logo + dane teleadresowe + tekst do 500 znaków)

Ilość

740 zł

Wartość zgłoszenia podwystawcy (netto)
Wartość zgłoszenia podwystawcy (brutto)

Zgłoszenie prosimy wydrukować, podpisać i przesłać
e-mailem: tsw@tsw.com.pl
data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

2019

Organizator: Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
tel. 508 618 270, 508 618 298, 609 783 332
e-mail: tsw@tsw.com.pl, www.tsw.com.pl

9–10 stycznia 2019 r.
Ptak Warsaw Expo
Nadarzyn, Al. Katowicka 62
05-830 Wolica 114D

Zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska

D

Wystawca (zgodnie z nazwą znajdującą się w formularzu A):

Nazwa i adres firmy zewnętrznej wykonującej zabudowę stoiska:

Osoba odpowiedzialna za realizację (imię i nazwisko):

Telefon:

E-mail:

Do 30 października 2018 roku należy:
1. Dostarczyć Organizatorowi projekt zabudowy stoiska.
2. Poinformować Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5 m.
3. D
 ostarczyć dokumenty poświadczające zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do budowy
i wyposażenia stoiska.

data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Formularz należy przesłać do dnia 30.10.2018 r.

