3 czerwca 2017, Katowice, tereny przy Stadionie Śląskim

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY
PEŁNA NAZWA FIRMY
Strona www

Dane osoby kontaktowej
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

Dane płatnika faktur:
NAZWA PŁATNIKA

ADRES PŁATNIKA

NIP

.
ADRES WYSYŁKOWY FAKTURY

Krótki opis produktów lub usług prezentowanych/ reklamowanych na stoisku,

Czy na stoisku planowana jest sprzedaż produktów:

www.kardiopiknik.pl
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STOISKO WYSTAWIENNICZE (zapotrzebowanie):
Uwaga: W przypadku wystawców stawiających własny namiot, stoisko lub system zabudowy możliwy jest wynajem samej
powierzchni.

Powierzchnia wystawiennicza – minimalny obszar zabudowy 3mx3m. Prosimy podać
liczbę segmentów 3mx3m
Wynajem namiotu (moduł podstawowy 3mx3m). Prosimy podać liczbę modułów.
W przypadku planowanej własnej zabudowy prosimy o podanie, czy to jest stanowisko mobilne (np.
samochód/ przyczepa) lub wymagające pojazdu stającego obok czy stacjonarne a w przypadku systemów
stacjonarnych np. namiotów prosimy o określenie stosowanego systemu mocowania do podłoża:

Elementy dodatkowe:
Liczba stołów 0,8mx0,8m
Liczba krzeseł
Przyłącze 220 V
W przypadku wykorzystywania specjalistycznego sprzętu prosimy o określenie
sumarycznego obciążenia prądowego/poboru mocy
Inne wymagania:

www.kardiopiknik.pl
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REKLAMA I PROMOCJA
Prosimy opisać o jaki rodzaj reklamy i promocji chodzi (w przypadku standów i banerów prosimy o
określenie wielkości i rodzaju mocowania):

Uwaga:
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją dołączonego Regulaminu Wystawców II
Śląskiego Pikniku Kardiologicznego.
Zgłoszenia należy wysłać e-mailem, faksem lub pocztą na adres Biura Organizacyjnego. Na podstawie Karty
Zgłoszenia Biuro Organizacyjne dokona weryfikacji miejsca oraz asortymentu i zadecyduje o możliwości udziału
Wystawcy w Pikniku. Karty Zgłoszenia niepodpisane lub niewypełnione nie będą brane pod uwagę. Po dokonaniu
akceptacji Biuro przesyła mailem lub na wyraźne życzenie Wystawcy pocztą lub faksem Potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia wraz z ofertą cenową.

Data zgłoszenia ,………………………podpis i pieczęć zgłaszającego ………………………………..

Kontakt Biuro Organizacyjne:
AltaSoft sp. z o.o. www.altasoft.pl
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, POLSKA
tel.: +48 / 32 / 259 83 99; +48 / 32 / 259 83 98 , +48 / 32 / 259 83 96, faks: wew. 18
email: konferencje@altasoft.pl
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