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UMOWA-ZLECENIE
DATA ZGŁOSZENIA
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PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL
NUMER UMOWY

NUMER STOISKA

NUMER FAKTURY

wypełnia organizator

ZAMAWIAJĄCY - DANE DO FAKTURY
Firma / Imię i Nazwisko
Ulica
Kod, miejscowość
NIP/PESEL
Telefon

E-mail

Osoba uprawniona do zawierania umów
Telefon

E-mail

ZAMAWIAJĄCY - WYSTAWCA* (dane będą wykorzystane do publikacji w katalogu targowym)
Firma / Imię i Nazwisko
Ulica
Kod, miejscowość
Telefon
E-mail

FB
www

Osoba do kontaktu w sprawie targów
Telefon

E-mail

ZAKRES BRANŻOWY
ALKOHOLE I POKAZY
BARMAŃSKIE
ATRAKCJE ŚLUBNE
AUTA ŚLUBNE
BIELIZNA
BIŻUTERIA
CATERING
CUKIERNIE
DEKORACJE
DJ NA WESELE

OGNIE SZTUCZNE
FOTOGRAFIA
FOTOBUDKA
HOTELE I SPA
KWIATY, KWIACIARNIE
MAKIJAŻ ŚLUBNY
MODA DAMSKA
MODA MĘSKA
OBIEKTY WESELNE
SALONY ŚLUBNE

WEDDING PLENNER
WIDEO
ZDROWIE I URODA
ZESPOŁY MUZYCZNE
INNE
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
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Wszystkie ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT

OFERTA CENOWA
OPŁATA REJESTRACYJNA (obowiązkowa) - obejmuje wpis do katalogu i internetu,
obsługa biurowa, prąd 230 V, dostęp do wi-fi oraz 2 identyfikatory

ILOŚĆ

CENA

1

150 zł

Stoisko w HALI (pełna zabudowa - białe ścianki, fryz z logo, wykładzina, oświetlenie) - min. 4 m2

ilość

230 zł / m2

Stoisko w HOLU (pełna zabudowa - białe ścianki, wykładzina, oświetlenie) - min. 4 m2

ilość

170 zł / m2

Stoisko na ANTRESOLI (pełna zabudowa - białe ścianki, oświetlenie) - min. 4 m2

ilość

STOISKO PREMIUM (zaznaczone na czerwono na planie)

ilość

150 zł / m2
+20%

Dodatkowy podwystawca

ilość

+50%

DODATKOWE WYPOSAŻENIE STOISK

ILOŚĆ

Stolik różne wymiary (okrągły, kwadratowy, prostokątny)

ilość

Pokrowiec na krzesło lub stolik

ilość

Ofryzowanie stoiska za 1 mb (bez grafiki)

ilość

Krzesło targowe

ilość

Stolik barowy biały (tzw. hocker)

ilość

Lampka 40 W

ilość

Lada targowa z półka (1m x 0,5m x 1m)

ilość

Dodatkowy identyfikator dla jednej osoby

ilość

Obiad dla 1 osoby

ilość

DODATKOWE RODZAJE REKLAMY

ILOŚĆ

CENA

40 zł
35 zł
20 zł
10 zł
40 zł
90 zł

80 zł

25 zł
30 zł
CENA

Auto lub inny nośnik reklamowy (np. balon) na zewnątrz

ilość

500 zł

Konkurs z nagrodą min. 2000 zł na scenie (w pakiecie promocja na FB, reklama na telebimie
(7-10 MIN), obsługa prowadzącego - od 7 do 10 min.)

ilość

2000 zł

Opłata za kolportaż ulotek

ilość

700 zł

Opłata za reklamę na telebimie do 30 sek emisja min. 3 x na godzinę

ilość

350 zł

INNE

ILOŚĆ

CENA

ilość
ilość
ilość

PODSUMOWANIE
Płatne w ciągu 7 dni od
wystawienia faktury

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA NETTO
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VAT 23%
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Podpisany Formularz Umowy-Zlecenia stanowi oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu oferty organizatora dotyczącej Targów WEDDING ARENA
odbywających się w dniach 17.11.2019 r. na hali widowiskowo-sportowej NETTO ARENA przy ul. Władysława Szafera 3/5/7 w Szczecinie skutkujące zawarciem
umowy i stanowi zobowiązanie Zamawiającego do wpłacenia ustalonej kwoty do 15.11.2019 r. na konto organizatora tj. Expo Arena Marek Zajdel, ul. Duńska
45a/5, 71-795 SZCZECIN, NIP 852-150-58-47, nr konta 31 1540 1085 3098 5312 3824 0001.
Zamawiający upoważnia organizatora do wystawienia faktury bez podpisu.
Wszystkie ceny są cenami netto do których należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.
Rezygnacja Zamawiającego z udziału w targach po podpisaniu formularza nie zwalnia go z obowiązku wpłaty ustalonej kwoty.
W przypadku niedokonania wpłaty do 15.11.2019 r. organizator ma prawo nie wpuścić zamawiającego na stoisko.
W przypadku braku wpłaty do 15.11.2019 r. zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia odsetek karnych organizatorowi w wysokości 0,2 % za każdy dzień (na
co zostanie wystawiona nota odsetkowa) oraz pokryje koszty firmy windykacyjnej działającej w imieniu organizatora w celu odzyskania należności z niniejszego
zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w obiekcie wystawienniczo-konferencyjnym przepisów administracyjnych, BHP
i przeciwpożarowych.
Zamawiający pozostawi stoisko i przedmioty przekazane do użytku na Targach w stanie niepogorszonym. W przypadku stwierdzenia powstania jakichkolwiek
uszkodzeń lub zniszczeń zamawiający pokryje całkowite koszty związane z ich naprawą lub odtworzeniem.
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Szczecinie.
W przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian niniejszego zamówienia-umowy wymagana jest forma pisemna w postaci aneksu.
Ścianki i lady wystawiennicze bezpłatni przechowujemy w naszym magazynie, ale tylko w przypadku kiedy wystawca będzie brał udział w kolejnej edycji Targów. Jeżeli
wydruki nie były zalaminowane organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne - typu rysy na wydruku.
Bezumowne skorzystanie z ofert Targów WEDDING ARENA w jakiejkolwiek postaci na całym terenie NETTO ARENA wiąże się z naliczeniem opłaty
w wysokości 10 krotności normalnej stawki cennikowej.
Udział współwydawcy na stoisku zamawiającego skutkuje dodatkowym obciążeniem w wysokości 50% wartości zamówionej powierzchni za każdego
poddostawcę.
Podczas Targów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

UWAGI (nigdzie indziej nie ujęte)

Miejscowość........................................................ Data............................
..................................................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO
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