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Dni Obuwia POLSHOES 
KRAKÓW 09-10 maja 2023 r. 
EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - UMOWA

..................................................................................................................

           ..................................................................................................................
Telefon, e-mail  i

   
 

mię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za targi z ramienia Wystawcy   

NIP:

Adres korespondencyjny:Nazwa i adres firmy WYSTAWCY (do faktury VAT)

                  mkw.  x                     zł/1mkw. =                                zł netto             

**Dostępna powierzchnia wystaw.:  6 mkw.; 9 mkw.; 12 mkw.; 15 mkw.: 18mkw. 

Całkowite koszty 
netto: 

Zamawiam powierzchnię ekspozycyjną:Zamawiam stoisko nr:
Należy wpisać 

nr zamawianego stoiska. 
Plan stoisk dostępny 

na stronie 
www. lshoes.compo

Firma posiada status          - TAK             - NIE   

 

*Stały Wystawca - Wystawca, który brał udział ad.2. *Stały Wystawca

Nowy Wystawca

230,00 zł netto/ 1 mkw. pow. ekspozycyjnej

Tel.do f-my / e-mail / strona www:

KOSZTY 
UCZESTNICTWA Opłata rezerwacyjna  1. 2.+

1. Złożeniu wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w podanym terminie.

2 . Wpłacie opłaty rezerwacyjnej w terminie podanym na proformie 1. 

 Opłatę rezerwacyjną należy wnieść na rachunek bankowy:

---------------------------                              --------------- --------------------------------------------------------------------
  Miejscowość i data                                     Pieczęć firmy Wystawcy i podpis osoby upoważnionej
                                                                                      

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu 
Dni Obuwia POLSHOES oraz z polityką prywatności
umieszczonych na stronie 

zyjmujemy zamieszczone tam zapisy 
i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

www.polshoes.com
pr

WARUNKI UCZESTNICTWA

DODATKOWE 
USŁUGI

Wystawca nabywa prawo do uczestnictwa w Dniach Obuwia POLSHOES po :

Dokument PROFORMA na opłatę rezerwacyjną prześlemy na adres e-mail: 
podaj adres , e-mail do otrzymywania wszystkich e-faktur.

Ryczałt za możliwość dodatkowego oświetlenia 
stoiska + dodatkowe gniazdo (elementy oświetlenia 
po stronie Wystawcy.) - 300 zł netto/2 dni 

PKO BANK POLSKI  21 1440 1127 0000 0000 1257 3798 (z dopiskiem POLSHOES Kraków)

( Współwystawca do celów reklamowych wypełnia odrębną kartę - do pobrania ze strony polshoes) 

Zgłoszenie Współwystawcy 

-300 zł netto za jednego 

Współwystawcę.

zamawiam

Nazwa Współwystawcy/Współwystawców:

(TAK - postaw X)

K

Opłata za powierzchnię ekspozycyjną 
( dodatkowe wyposażenie: stolik z obrusem 
+ 3 krzesła+ przyłącze elektryczne 230V / 2 KW)

ad.1. Opłata rezerwacyjna:  2300,00 zł netto ( 2829,00 zł brutto ) termin płatności na proformie .

Nazwa Wystawcy do celów reklamowych:

 2300,00 zł     +                                                 zł  =                                         zł netto  

........................................................................................................................

(opłata za powierzchnię ekspozycyjną)

Dodatkowy stolik okolicznościowy + 3 krzesła 

- 300,00 zł netto/zestaw/2 dni.

(TAK - postaw X)

zamawiam

(TAK - postaw X)

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie 100% kosztów przed terminem targów Do cen netto należy doliczyć 23% VAT..

potwierdzenie uczestnictwa.)
3. Wpłacie opłaty za powierzchnię do terminu podanego na proformie 2. Wystawca po wniesieniu opłaty za powierzchnię

 FV końcową.

 otrzyma

w Dniach Obuwia POLSHOES

250,00 zł netto/ 1 mkw. pow. ekspozycyjnej Stałego Wystawcy: 

Skan karty prześlij na adres:polshoes@polshoes.com

Prezentowane marki:

producent

importer

hurtownia

akcesoria/inne

męskie

damskie

dziecięce

sportowe

inne


	Strona 1

