CENNIK DLA WYSTAWCÓW
1. Wybierz rodzaj stoiska
Rodzaj stoiska

Powierzchnia

Standardowe
Małe
Duże
Super *(opcja przewiduje
możliwość lokalizacji na parterze
oraz wpis dedykowany na
Facebooku i Instagramie)
Stoisko gastronomiczne

2x2m
1 x 1,5 m
2x3m
3x3m

Cena (zł netto) za dwa dni
targów
750 zł
450 zł
1100 zł
2500 zł

Do ustalenia

Wycena indywidualna

PROMOCJA: Przy zamówieniu do 31 lipca rabat 30%

2. Dodatkowe wyposażenie stoiska
Mebel
Krzesło
Stół 90 x 150 cm
Dodatkowa promocja –
dedykowany wpis na
Facebooku i Instagramie Targów
Relaksu

Cena (zł netto)
za dwa dni targów
20 zł
80 zł
200 zł

Warunki współpracy:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Wszystko,
co
będzie
oferowane
na
targach
jest
produkowane
w zgodzie i z dbałością o środowisko – wystawcy zgłaszając się na Targi potwierdzają, że
oferowane przez nich produkty są ekologiczne.
Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z gwarancją uczestnictwa w Targach. Po wysłaniu
zgłoszenia wystawca otrzyma fakturę oraz umowę do podpisu.
Wystawcy, którzy dołączą do Targów po 30 września mogą nie zostać uwzględnieni w
drukowanym spisie wystawców.
Impreza odbędzie się na parterze i pierwszym piętrze DTBJ.
Miejsce stoiska wyznaczane zostanie przez Organizatora w strefie tematycznej. Na
parterze zostaną umieszczeni tylko wystawcy, którzy wykupią stoisko Super.
O lokalizacji stoiska decyduje Organizator. Jednocześnie zapewniamy, że podział
tematyczny stref ze stoiskami oraz ich ustawienie zostanie rozplanowane tak, aby
wszyscy wystawcy mieli odpowiednie warunki i dostęp do ciągu komunikacyjnego.
Na jednym stoisku może znaleźć się tylko jedna marka.
Aranżacja stoiska leży po stronie wystawcy.
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Każde stoisko będzie miało dostęp do prądu.
Materiały promocyjne wystawców mogą zostać zamieszczone na Facebooku/
Instagramie Targów dopiero po podpisaniu umowy i opłaceniu stoiska. Jednocześnie,
podkreślamy, że Organizator nie ma obowiązku zamieszczania materiałów promocyjnych
wystawcy. Jest to wyłącznie jego dobra wola.
Mapa wystawców zostanie przygotowana około dwa tygodnie przed wydarzeniem i
rozesłana do wszystkich wystawców. Jeżeli przez 48 godzin od otrzymania maila
wystawca nie zgłosi błędu (np. literówka w nazwie) Organizator uzna brak kontaktu za
akceptację.
Wystawcy którzy zgłaszają się na dwa tygodnie przed wydarzeniem i krócej mogą nie
zostać uwzględnieni na mapie wystawców.
Na parking DTBJ zostaną wpuszczeni jedynie wystawcy, którzy poprawnie i w terminie
wypełnią awizację dostarczoną przez Organizatora. Maksymalny czas postoju na parkingu
DTBJ to 30 minut.
Nie ma możliwości zwrotu opłaty za stoisko, oraz rezygnacji z udziału. Nie ma możliwości
zwrotu pieniędzy za opłacone faktury.
Organizator w każdej chwili ma możliwość zamknięcia listy wystawców lub odmówienia
przyjęcia wystawcy bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen stoisk. Kwoty w podpisanych wcześniej
umowach nie ulegną zmianie.

