10–11 stycznia 2018 r.
Ptak Warsaw Expo
Nadarzyn, Al. Katowicka 62
05-830 Wolica 114D

Elementy zabudowy stoiska

Organizator: Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
tel. 508 618 270, 601 202 609 , faks 22 822 66 49
e-mail: tsw@tsw.com.pl, www.tsw.com.pl

Cena
jednostkowa

podest ekspozycyjny o wysokościach od 20 do 110 cm
0,5 x 0,5 m

57 zł

1 x 0,5 m

64 zł

1x1m

75 zł

trójkątny

75 zł

łukowy

75 zł

0,5 x 0,5 m

72 zł

1 x 0,5 m

80 zł

łukowa 1 x 0,5 m

90 zł

0,5 x 0,5 m

80 zł

lada z półką o wysokości 100 cm

regał z 3 półkami o wysokości 240 cm

Ilość

Koszt netto

elementy instalacji elektrycznej
halogen 300–500 W

40 zł

reflektorek 60–100 W

25 zł

oprawa ze świetlówką 20 W i 40 W

55 zł

gniazdo elektryczne: 230 V podwójne

18 zł

stół z blatem drewnianym bukowym (70x70x70)

48 zł

stół ława, blat drewniany biały (120x70x70)

56 zł

stół ława, blat drewniany bukowy (160x70x70)

56 zł

stolik barowy wysokość 110 cm

70 zł

krzesło tapicerowane (szare)

30 zł

meble i rekwizyty

stołek barowy tapicerowany czarny

40 zł

fotel

100 zł

szafka z systemu

110 zł

szafka kuchenna, zlew+terma (bez kosztów podłączeń)

280 zł

kieszeń na prospekty

40 zł

stojak na prospekty

56 zł

chłodziarka 135 litrów

176 zł

monitor 42"

1000 zł

wieszak TV

90 zł

kosz na odpadki

10 zł

wieszak

18 zł

usługi graficzne
wykonanie grafiki z gotowych materiałów wystawcy (cena za m2)
czyszczenie wypełnień z elementów grafiki wykonanych
przez Wystawcę (cena za m2)

135 zł
24 zł

Wartość elementów dodatkowych
USŁUGI DODATKOWE
Zawieszenie banerów na hali (cena za punkt podczepienia)

220 zł

Zawieszenie konstrukcji (cena za punkt konstrukcyjny)

290 zł

Wypożyczenie wyciągarek

300 zł

Przyłącze wodne

450 zł

Wartość wyposażenia dodatkowego (netto)
Wartość wyposażenia dodatkowego (brutto)

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowego wyposażenia stoiska, według indywidualnej wyceny.



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



.............................................................................
data, podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Formularz należy przesłać do dnia 30.11.2017 r.

Od 1 grudnia 2017 r. ceny wyposażenia dodatkowego +100%
GENERALNY WYKONAWCA ZABUDOWY TARGÓW:
Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa, tel./fax: (22) 617 41 91

