TARGI ONA&ON
SWIFT: PKOPPLPW
Nr konta: PL 03 1240 2470 1111 0010 3424 2280
SWIFT: WBKPPLPP
Nr konta: PL 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338

Formularz AS

Ślub Studniówka Karnawał
24-25 listopada 2018

ATRAKCYJNOŚĆ STOISKA

Nr

ZAMAWIAMY (ceny bez VAT)
E
Symbol

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Element wyposażenia
wymiary: szerokość x głębokość x wysokość

Cena [zł]

WP1

wykładzina podłogowa [m2] – czerwona

15/m2

WP2

wykładzina podłogowa [m2] – inny kolor

20/m2

DS

dodatkowy punkt świetlny

45

H

halogen 150 W

65

F1

wyklejenie ścianek folią jednobarwną (kolor z
palety ORACAL) [m2]

50/m2

F2*

wyklejenie ścianek folią z nadrukiem*[m2]

60/m2

FP

fryz półokrągły

35

DF

dodatkowy fryz – napis do 30 znaków ze
spacjami

35

LF*

logo na fryzie*

65

F

Ilość
[szt.]

Wartość
[zł]

PF1

podniesienie fryzu do 65 cm [mb]

60/mb

PF2

podniesienie fryzu do 90 cm [mb]

80/mb

PR

Projektor

300

EP

Ekran projekcyjny 180x200 cm

100

LCD

Telewizor LCD (40”) Cena za wszystkie dni
targowe; cena zawiera montaż

450

DVD

Odtwarzacz DVD

150

STS

Stojak samonośny pod TV I DVD

200

WT

Uchwyt do telewizora

65

Ograniczona ilość elementów, realizacja usługi zależy od ich dostępności i kolejności
zgłoszeń.

Suma netto [zł]

6.

*wymagania techniczne przesyłanych plików – skala 1:1; paleta kolorów CMYK; rozdzielczość
min. 150 DPI; format PDF, JPG, TIFF

PODWIESZENIA ELEMENTÓW

Cena [zł]

zawieszenie i przymocowanie na ścianach bocznych pawilonu – belka poprzeczna na wysokości 4,8 m - banera
perforowanego o szerokości:

zawieszenie i przymocowanie na linkach poprzecznych pawilonu – linka poprzeczna na wysokości 6,5 m – banera
perforowanego o szerokości

1 – 3,99 mb

150

4 – 5,99 mb

200

6 – 12 mb

310

1 – 3,99 mb

250

4 – 5,99 mb

310

6 – 12 mb

440

zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu C linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg (własność Targów Lublin S.A.)
wraz z podwieszeniem elementów Wystawcy – 1-2 linki.

700

zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu C linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg (własność Targów Lublin S.A.)
wraz z podwieszeniem elementów Wystawcy – kolejna linka.

200

Ilość [szt.]

Wartość [zł]

Suma netto [zł]

7.

do wykonania usługi niezbędne jest załączenie do niniejszego zamówienia
 rysunku przekroju stoiska
 rzutu stoiska z naniesionymi punktami (zwymiarowanymi X, Y) w których mają być opuszczone linki
 orientacji stoiska względem stoisk sąsiednich (obrysy i numery stoisk)
a także podanie:
Rodzaj konstrukcji:

Rampa świetlna 

baner 

Wysokość umocowania konstrukcji od posadzki [m]
Termin dostarczenia konstrukcji

……………….

Konstrukcja własna inna 
Ciężar konstrukcji

………………….. Czy zamawiający zapewni wciągarkę

……………
TAK 

Kontakt do wykonawcy zabudowy (tel. komórkowy)

Pieczęć firmy i podpis prawnie wiążący

Miejscowość i data

Uwagi koordynatora targów:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 02.11.2018 r.
ul. Dworcowa 11 (Park Ludowy), 20-406 Lublin, tel. +48 81 458-15-27, 458-15-11, fax +48 81 534-92-95, e-mail: j.dec@targi.lublin.pl

NIE 

