30. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

OFERTA CENOWA MA CHARAKTER INFORMACYJNY,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

A.

Obowiązkowa opłata rejestracyjna –

ceny netto (bez VAT)
400 zł

Opłata rejestracyjna obejmuje: 1 kartę parkingową (wyłącznie dla samochodów osobowych), wpis Wystawcy w katalogu,
katalog targowy w wersji drukowanej i na CD, 5 identyfikatorów dla obsługi stoiska, 20 szt. zaproszeń uniwersalnych, oraz
koszty manipulacyjne związane z uczestnictwem w targach.

B.

Powierzchnia niezabudowana
1. Pawilon namiotowy: E, F, K, M, N, R, T, U, Z
 powierzchnia standardowa
 powierzchnia narożna
 powierzchnia półwyspowa, wyspowa

240 zł /1 m2
320 zł /1 m2
360 zł /1 m2

2. Pawilon namiotowy wysoki: G, J, O, W
 powierzchnia standardowa
 powierzchnia narożna
 powierzchnia półwyspowa, wyspowa

300 zł /1 m2
360 zł /1 m2
400 zł /1 m2

3 . Hala A
 powierzchnia standardowa
 powierzchnia narożna
 powierzchnia półwyspowa, wyspowa

360 zł /1 m2
430 zł /1 m2
470 zł /1 m2

4. Teren otwarty
 powierzchnia standardowa

150 zł /1 m2

Opłata za korzystanie z infrastruktury –

20 zł /1 m2

Dotyczy stoiska z zabudową własną wystawcy oraz na terenie otwartym. Opłata obejmuje: korzystanie z mediów w czasie
montażu i demontażu stoiska, sprzątanie w czasie trwania targów dostępnej powierzchni ekspozycyjnej stoiska (odkurzanie
wykładzin lub umycie twardych, gładkich powierzchni podłóg, zabranie śmieci).

C.

Stoisko standardowe (powierzchnia + zabudowa standardowa Organizatora)
1. Pawilon namiotowy: E, F, K, M, N, R, T, U, Z
 stoisko szeregowe
 stoisko narożne
 stoisko półwyspa lub wyspa

310 zł /1 m2
390 zł /1 m2
430 zł /1 m2

2. Pawilon namiotowy wysoki: G, J, O, W
 stoisko szeregowe
 stoisko narożne
 stoisko półwyspa lub wyspa

370 zł /1 m2
430 zł /1 m2
470 zł /1 m2

3.




430 zł /1 m2
500 zł /1 m2
540 zł /1 m2

Hala A
stoisko szeregowe
stoisko narożne
stoisko półwyspa lub wyspa

Cena stoiska obejmuje: koszt powierzchni, wykonanie ścian zewnętrznych, zwieńczonych fryzem płaskim, jeden napis
standardowy na fryzie (nr stoiska, nazwa firmy, miejscowość), oświetlenie stoiska 1pkt/3m2, gniazdo 230V/3kW,
wykładzinę (szarą), sprzątanie w czasie trwania targów (odkurzanie wykładzin, zabranie śmieci wystawionych w workach
przed stoiskiem).

D.

Pawilony zewnętrzne (powierzchnia standardowa + zabudowa Organizatora z zasilaniem 230V /3kW
 mały wolnostojący pawilon
400 zł /1 m2
W skład pawilonu zewnętrznego otrzymują Państwo: powierzchnię, zabudowę pawilonu – ściany białe
(wys. 2,32 m, moduły o szer. 1 m), 1 drzwi harmonijkowe (zamykane na klucz), 1 okno (wys. 1,5 m; żaluzja), sufit pełny,
wykładzina w kolorze niebieskim, oświetlenie – 1 pkt/3 m², napis na fryzie czołowym pawilonu, gniazdo 230V/3kW,
codzienne sprzątanie stoiska.
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E.

Przyłącza elektryczne
230V / 400V





Zabudowa Organizatora
hala/
pawilon namiotowy/
pawilon zewnętrzny

Zabudowa Wystawcy
hala/
pawilon namiotowy

Zabudowa Wystawcy
plener
(zasilanie całodobowe)

280 zł
320 zł
480 zł
600 zł

360 zł
360 zł
520 zł
640 zł

400 zł
560 zł
720 zł

230 V / 3 kW
(16 A)
230V / 1 kW (24h)* (6 A)
400 V/ 10 kW (3 f.) (16 A)
400 V/20 kW (3 f.) (32 A)
*tylko jedno przyłącze na stoisko

UWAGA: w cenę zabudowy stoiska realizowanej przez Organizatora (zabudowa standardowa) wliczone jest jedno
przyłącze elektryczne 230V/3 kW.
Do zasilania stoisk i eksponatów na terenach targowych służy sieć TN-C-S lub TN-S 230/400 V, 50 Hz. Instalacja zasilająca
zakończona jest na stoisku gniazdem wtykowym z zestykiem ochronnym: 3-biegunowym: 230 V, lub 5-biegunowym: 400 V,
o wynikającej z zamówienia wartości dopuszczalnego obciążenia prądowego. Ze względu na bezpieczeństwo, WYSTAWCY
i WYKONAWCY ZABUDOWY zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska przed jego opuszczeniem. Powyższe nie
obejmuje specjalnej instalacji tzw. 24-godzinnej, przewidzianej do podłączenia lodówek, systemów alarmowych, itp.

F.

Dostęp do sieci internetowej
 Łącze internetowe przewodowe

G.

250 zł

Przyłącze wodno-kanalizacyjne
 Wykonanie punktu dopływu i odpływu wody
wraz z podłączeniem w obrębie jednego stoiska

H.

400 zł

Reklamy
1. Wynajęcie masztu na flagę lub baner (ilość ograniczona)
500 zł
2. Ekspozycja reklamowa na terenie obiektów targowych
(bez zasilania w energię elektryczną)
250 zł /1 m2
3. Wynajęcie powierzchni pod baner reklamowy
200 zł /1 m2
4. Reklama na telebimie:
 Wersja A – długość spotu: 15 s; częstotliwość co 15 min; łączny czas emisji w okresie targów: 30 min. – 480 zł
 Wersja B – długość spotu: 30 s; częstotliwość co 30 min; łączny czas emisji w okresie targów: 30 min. – 480 zł
 Wersja C – długość spotu: 60 s; częstotliwość co 60 min; łączny czas emisji w okresie targów: 30 min. – 480 zł
Liczba emisji ograniczona
5. Dodatkowe zaproszenie na targi (uniwersalne) – min. 20 szt.
1 zł /szt.
6. Zezwolenie na kolportaż materiałów reklamowych na terenie obiektów targowych
(poza stoiskiem Wystawcy)
500 zł
7. Wyłożenie materiałów reklamowych w miejscu uzgodnionym z Organizatorem 150 zł
8. Reklama (kolorowa) w katalogu targowym (pełna strona)
700 zł

I.

Wynajem sali konferencyjnej (wykładowej)

150 zł /godz.

Termin realizacji uzależniony jest od ilości zamówień, czasu trwania, możliwości organizacyjnych (w tym wielkości sali)
i wymaga uzgodnień z Organizatorem. Wyposażenie sali obejmuje standardowe środki audiowizualne: wideoprojektor,
ekran.

J.

Zgłoszenie wyrobu do konkursu targowego

500 zł za każdy produkt zgłoszony do konkursu

Wystawca ma prawo zgłoszenia produktu prezentowanego na targach do konkursu targowego „na szczególnie
wyróżniający się produkt”. Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej następuje w godzinach popołudniowych pierwszego
dnia Targów. Wykaz laureatów konkursu przekazywany jest do mediów (przede wszystkim do czasopism branżowych
patronujących Targom).

K.

Zaproszenie na bankiet wystawców
Ilość zaproszeń ograniczona

Uwaga: do wszystkich cen doliczony zostanie podatek od towarów i usług (23%)

130 zł / osobę

