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DODATKOWE USŁUGI REKLAMOWE NA TERENIE EXPO KRAKÓW

10-11 października 2018, Kraków

SyMas / Maintenance
Wystawca ............................................................................................................................................................... numer stoiska .......................................
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REKLAMA W EXPO KRAKÓW (wraz z kosztami produkcji)

££
££
££
££
££
££

Reklama na identyfikatorach Zwiedzających _____________________________________________________ 3500 zł + 23% VAT
Ekspozycja planszy, baneru ........ m2 w lobby ___________________________________________________ 330 zł/m2 + 23% VAT
Ekspozycja roll-up’u na terenie targów ______________________________________________________ 500 zł/szt. + 23% VAT
Grafika przy wejściu pod schodami w lobby EXPO Kraków (jedna strona) ____________________________________ 2000 zł + 23% VAT
Jednorazowe podkładki papierowe na tacach gastronomicznych w restauracji targowej Galicja ______________________ 1800 zł + 23% VAT
Mata dywanowa przy głównym wejściu 1,5m x 1,5m z logotypem
££ 1 szt. __________________________________________________________________________ 1200 zł + 23% VAT
££ 3 szt. __________________________________________________________________________ 3200 zł + 23% VAT
££ Naklejki nad wejściem do lobby EXPO
££ 1 szt. ___________________________________________________________________________ 400zł + 23% VAT
££ 3 szt. ___________________________________________________________________________ 1000zł +23% VAT
££ Naklejki na lustrach w toaletach ____________________________________________________________ 2000 zł + 23% VAT
££ Naklejki podłogowe – footprints (50 szt. A4) ____________________________________________________ 1500 zł + 23% VAT
££ Spoty reklamowe w TV w lobby i restauracji EXPO Kraków 4 szt.(liczba spotów ograniczona) _________________________ 800 zł + 23% VAT
Spot dostarczony przez zamawiającego (o maksymalnej długości 45 s.), zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez TwK emitowane w pętli przez 3 dni.

££ Leżaki reklamowe z logo firmy, cena za 20 szt._____________________________________________________ 2000 zł + 23% VAT

2

REKLAMA ZEWNĘTRZNA NA TERENIE EXPO KRAKÓW

££ Balon reklamowy na parkingu EXPO Kraków _____________________________________________________ 3000 zł + 23% VAT
Balon (o maksymalnych wymiarach podstawy 3 m x 3 m, mocowany za pomocą obciążników) dostarczony i zamontowany przez zamawiającego.

££ Flaga przed obiektem EXPO Kraków 120 cm x 400 cm (cena z wydrukiem) – ilość flag .................... ___________________ 600 zł/szt. + 23% VAT
Projekt dostarczony przez zamawiającego zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez TwK.

££ Reklama na siatce parkingu EXPO Kraków ______________________________________________________ 1000 zł + 23% VAT
 ydruk o wymiarach 2,4 m x 1,7 m dostarczony przez zamawiającego zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez TwK,
W
możliwość przygotowania wydruku przez TwK – wycena indywidualna.

££ Siatka wielkoformatowa na froncie obiektu EXPO Kraków (liczba ograniczona) _________________________________ 5000 zł + 23% VAT
Wydruk o wymiarach ok. 6 m x 6 m przygotowany przez TwK w oparciu o projekt graficzny dostarczony przez zamawiającego.

££ Słupy reklamowe na terenie przed EXPO Kraków ________________________________________________ wycena indywidualna
UWAGA! Wszystkie wyszczególnione w pkt. 1 i 2 materiały promocyjne, których produkcja będzie zalecana firmie Targi w Krakowie Sp. z o.o, powinny zostać
dostarczone na adres mailowy: leszczynska@targi.krakow.pl najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem Targów, materiały przygotowywane przez Wystawców
powinny zostać dostarczone do siedziby Targi w Krakowie Sp. z o.o. (ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków) – 10 dni przed rozpoczęciem Targów.

OPŁATY

Płatności należy dokonywać na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o. na podstawie faktury pro-forma: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ
W KRAKOWIE, Nr 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001 (IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

data

pieczęć firmy

podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, tel. (+4812) 6519531, (+4812) 6519526, fax (+4812) 6519522, e-mail: leszczynska@targi.krakow.pl, www.symas.krakow.pl, www.mtc.krakow.pl

