prześlij na adres:

e-mail: biuro@interservis.pl
fax +48 42 639 70 80

Łódź
6-8 października 2017

Wystawca
/Nazwa firmy: .................................................

1A

uwagi organizatora:

Montaż stoiska realizuje firma Interservis, zakres zabudowy
obejmuje: konstrukcję z elementów aluminiowych, ściany w kolorze
białym do wysokości 2,5m, wykładzinę podłogową koloru szarego, fryz
czołowy z nazwą firmy (jednolity krój liter), ladę lub podest, 1 stolik, 3
krzesła, instalację elektryczną (230V) w zakresie: 1 podwójne gniazdo
(max. 1,5 kW 1x16A), 1 punkt świetlny (75W) - na każde rozpoczęte 4m2
powierzchni stoiska, oraz wywóz śmieci.

ZAMAWIAM ZABUDOWĘ STANDARDOWĄ
powierzchnia stoiska w m2

ilość

ZAMAWIAM DODATKOWE ELEMENTY
wyposażenia stoiska
lada L (1m x 0,5m) h=98cm (ponad standard)
lada łukowa LŁ (1,2m x 0,5m) h=98cm
podest P1 (1m x 1m) h=35/50/70/100cm h=……
podest P2 (1m x 0,5m) h=35/50/70/100cm h=……

ilość

MEBLOWE
stół okrągły średnicy 60/70cm h=70cm(ponad standard)

40 zł

krzesło (ponad standard)
stół koktajlowy h=100cm
stołek barowy

20 zł
50 zł
40 zł

ELEKTRYCZNE
telewizor LCD 40” ( na czas targów)
stojak/wieszak do telewizora LCD
lodówka

wartość

70 zł
90 zł
60 zł
60 zł
80 zł
200 zł
150 zł
120 zł
20 zł
80 zł

400 zł
150 zł
150 zł

gniazdo elektr. 230V 0,1-3,0 kW (1x16A) (ponad standard)
punkt świetlny (halogenowy -150W)
punkt świetlny (żarowy -75 W) (ponad standard)
PLASTYCZNE
wyklejanie ścian folią w kolorze:
……………………………………………….............
(prosimy wpisać kolor)
za1m2
logo do umieszczenia na fryzie - prosimy przesłać plik
(w wersji elektron. .ai .cdr) na adres technika@interservis.pl

dodatkowy napis na fryzie do 20 znaków
wyklejanie ścian grafiką za 1m2- projekt wystawcy
-prosimy przesłać na adres technika@interservis.pl
inne ……………………………………………….…..
Łączna kwota netto ZAMÓWIENIA - 1A

nr kontrahenta:

telefon ………………………………………
e-mail: ………………………………………

ZABUDOWA WŁASNA WYSTAWCY
Montaż stoiska realizuje firma:

DODATKOWE INSTALACJE I USŁUGI

(dotyczy zabudowy standardowej i własnej)
Wartość
ilość
cena
ZAMAWIAM DODATKOWE INSTALACJE I USŁUGI
KARTY, ZAPROSZENIA, PARKINGI

80 zł

regał R - 3 półki (1m x 0,5m) h=200cm
witryna W – 3 półki szklane (1m x 0,5m) h=200cm
gablota G (1m x 0,5m) h=98cm
drzwi składane - harmonijkowe
półka na elementy lekkie (do 5 kg)
przewyższenie ścian (ponad standard) h=0,5/1m za1mb

60 zł
50 zł
40 zł

1 karta parkingowa dla samochodu osob. w opłacie za stoisko
dodatkowe zaproszenie dla Państwa gości (1-osobowe)
dodatkowa karta parkingowa dla samochodu osobowego
(parking dozorowany w godzinach trwania targów)
karta parkingowa dla samochodu dostawczego -do 3,5T

(parking dozorowany w godzinach trwania targów)

0 zł
10 zł
100 zł
160 zł

ELEKTRYCZNE
obwód gniazd 230V
0,1- 3,0 kW (1x16A)
Uwaga!
przyłącze elektr. 400V 0,1- 9,0 kW (3x16A)
wymagana
przyłącze elektr. 400V 9,1-14,0 kW (3x25A)
własna
tablica
przyłącze elektr. 400V 14,1-18,0 kW, (3x32A)
rozdzielcza
przyłącze elektr. 400V 18,1-36,0 kW, (3x63A)
obwód 230V całodobowy (24h) 0,1-3,0 kW, (1x16A)
wypożyczenie tablicy rozdzielczej (6 obwodowej)

250 zł
450 zł
540 zł
650 zł
790 zł
330 zł
400 zł

WOD - KAN
instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewu i termy)
instalacja wod-kan, terma z zasilaniem, szafka i zlew

380 zł
500 zł

INTERNET / TELEFON
przyłącze internetowe stałe łącze 1 Mb/s

210 zł

przyłącze internetowe wifi 1 Mb/s
przyłącze telefoniczne + rachunek wg impulsów

170 zł
170 zł

INNE
ścianka wysłaniająca (szer. 1,0 m x wys. 2,5m)
wykładzina standard w kolorze ……… z ułożeniem za 1 m2
taśma żelowa do wykładziny (rolka 50mb)

40 zł
30 zł
30 zł

inne ……………………..………………….………………
40 zł

Łączna kwota netto ZAMÓWIENIA - 2
100 zł

Uwaga! PROSIMY PRZESŁAĆ SZKIC STOISKA W TERMINIE WSKAZANYM
W POSTANOWIENIACH SZCZEGÓŁOWYCH I WSKAZAĆ W NIM LOKALIZACJĘ ZAMÓWIONYCH
PRZYŁĄCZY I ELEMENTÓW

80 zł

Uwaga! PPROSIMY PRZESŁAĆ SZKIC STOISKA W TERMINIE WSKAZANYM W
POSTANOWIENIACH SZCZEGÓŁOWYCH I WSKAZAĆ W NIM LOKALIZACJĘ
ZAMÓWIONYCH ELEMENTÓW

TREŚĆ NAPISU NA FRYZIE do 40 znaków

data zgłoszenia:

……………………….……………...……………..………………..……………
Osoba do kontaktu …………………….......………….……………….……..
telefon ……………………… e-mail…………………………………….........
Wnoszę obowiązkową opłatę za wywóz śmieci - kwota netto
80 zł

2

cena

cena

1B

S

nr stoiska

STOISKO

Osoba
do kontaktu …………....…………………..……………………………

ZABUDOWA STANDARDOWA ORGANIZATORA

nr zgłoszenia

(wymiary pola fryzu: 95cm x h 35cm)

……………………………………………………………………………………..

Łączna kwota netto ZAMÓWIENIA 1A lub 1B
Łączna kwota netto ZAMÓWIENIA 2
Łączna kwota netto FORMULARZA S

