POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1.

Termin targów:
14.10.2018r. godziny: 10 00 – 17.00.

2.

Czas na przygotowanie stoiska: 14.10.2018r. od godz. 6

00

do godz. 900.

Zabezpieczenie stoiska i jego elementów należy do obowiązków wystawcy.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie targów.
3.

Czas demontażu stoiska: wystawcy zobowiązani są do uprzątnięcia stoisk w dniu
targów do godz. 2000.

4.

Czas trwania targów, otwartych dla zwiedzających: 14.10.2018r. w godz. 1000 – 1700.

5.

Tematyka targów. Kategorie wystawców:
5.1.Sport – kluby i stowarzyszenia, nieformalne grupy, firmy zajmujące się
prowadzeniem treningów i szkoleń z zakresu sportu, sklepy i serwisy sportowe
5.2.Zdrowie – dietetycy, sprzedawcy i dystrybutorzy sprzętu medycznego, sprzedawcy
i dystrybutorzy suplementów diety, prywatna praktyka lekarska, firmy zajmujące
się szkoleniami z zakresu tematyki zdrowia
5.3.Uroda – gabinety kosmetyczne, studia fryzjerskie, studia paznokci, gabinety z
zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej; firmy zajmujące się szkoleniami z
zakresu tematyki urody.
5.4.Wystawcy, których tematyka ekspozycji wykracza poza powyższe kategorie,
zobowiązani są do uzyskania zgody Organizatora na udział w imprezie targowej).

6.

Opłaty.
6.1.Każdy wystawca zobowiązany jest do wykupu minimum jednego modułu,
w ramach

tej

opłaty

Organizator

zapewnia

przestrzeń

wystawienniczą

o wymiarach 3 x 3m z możliwością ich płatnej rozbudowy o kolejne moduły.
Wystawcy na swoim stanowisku mają dostęp do prądu.
6.2.Istnieje możliwość odpłatnego zamówienia stołów i krzeseł, co należy ująć
w formularzu zgłoszeniowym.
6.3.Organizator zapewnia darmowy dostęp do bufetu kawowego.
6.4.Organizator wyda biuletyn targowy, w nakładzie nie mniejszym niż 2.000
egzemplarzy,

który

będzie

bezpłatnie

rozdawany

zwiedzającym.

W

wydawnictwie, oprócz mapki targów, będzie również zamieszczona lista
wystawców. Każdy z nich może wykupić w biuletynie reklamę komercyjną lub
artykuł sponsorowany.
6.5.Organizator zapewni możliwość dodatkowej bezpłatnej prezentacji oferty poprzez
wystąpienia na scenie umieszczonej w hali targowej. Chęć takiego występu należy

zgłosić telefonicznie, pod numerem 661 555 125. Prezentacja nie może trwać
dłużej niż 15 minut. Kolejność prezentacji zostanie ustalona na podstawie
dostarczanych zgłoszeń, a konkretne godziny będą podane do publicznej
wiadomości

tydzień

przed

imprezą.

Organizator zabezpieczy na scenie kompletne nagłośnienie (dwie kolumny,
mikser,

mikrofon

bezprzewodowy,

kabel

umożliwiający

podłączenie

komputera/tabletu/ipoda). UWAGA! ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA
LAPTOPA I PROJEKTORA!
Cennik wszystkich opłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do Postanowień szczegółowych

Cennik usług
Podstawowy moduł wystawienniczy o wymiarach 3 x 3m to cena 300,00 zł netto (369,00
zł brutto). Przy planowaniu przestrzeni wystawienniczej istnieje możliwość jedynie
zwielokrotnienia ilości zarezerwowanych modułów.
Cena netto w PLN

Dodatkowy moduł wystawienniczy

Cena brutto w PLN

300,00

369,00

Krzesło

5,00

6,15

Stół

10,00

12,30

200,00

246,00

350,00

430,50

500,00

615,00

o wymiarach 3x3m

Cena za moduł reklamy
(wielkość…..)
Cena za pół strony reklamy w
biuletynie
Cena za całą stronę reklamy w
biuletynie
Projekt reklamy w biuletynie
(UWAGA! Istnieje możliwość
dostarczenia własnego projektu

….

reklamy)

Uwaga!
Kluby i Stowarzyszenia są zwolnione z opłaty za pierwszy moduł (każdy dodatkowy jest
płatny zgodnie z cennikiem). Warunkiem zwolnienia z opłaty targowej jest przedstawienie
aktualnego zaświadczenia o prowadzeniu klubu lub stowarzyszenia (np. wpis do KRS) na
terenie

powiatu

świeckiego.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

weryfikacji

przedstawionego dokumentu.
Wszystkie powyższe opłaty uiszczone przez wystawców zostaną ujęte w jednej pozycji na
fakturze wystawionej przez Organizatora jako „Udział w targach Sport, Zdrowie, Uroda”.
Wpłaty proszę dokonywać na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Toruniu: 73 9486
0005 0027 3622 2000 0001. Faktury wystawiane będą po otrzymaniu wpłaty przez
Organizatora. Możliwość otrzymania faktury proforma.

