
ZAMÓWIENIE MODUŁU PREZENTACYJNEGO W STREFIE TESTÓW

oferta dostępna wyłącznie dla wystawców CEDE 2015
termin zgłoszenia do 20 lipca 2015

WYSTAWCA

Ulica

Nazwa firmy (dane do korespondencji)

Kod pocztowy i miejscowość

Telefon

Telefon komórkowy Telefon

Fax

Fax

E-mail do kontaktu

E-mail

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)

ZAMÓWIENIE MODUŁU PREZENTACYJNEGO

Nr Ref.

ST

Cena wynajmu modułu prezentacyjnego  na czas trwania wystawy

wynosi 1.950 zł + 23% VAT

Moduł zawiera:

• ladę (podwójną), szer. 2m

fryz

stołki barowe - 3 szt.

oświetlenie

gniazdo elektryczne

wykładzinę

kosz na śmieci

•

•

•

•

•

•

Jakiekolwiek zmiany zawartości  modułu nie są możliwe.

Z chwilą złożenia zamówienia Wystawca zobowiązuje się do pełnego przyjęcia warunków uczestnictwa wynikających z niniejszego
zamówienia, Regulaminu Wystawy CEDE 2015 oraz “Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie MTP".

,
: ax:

-mail: @
www.

EXACTUS sp.j.
90-418 Łódź Al. Kościuszki 17, 1p.
telefon  42 632 28 66 f 42 632 28 59,
e cede cede.pl;  info@exactus.pl

exactus.pl; www.cede.pl

ORGANIZATOR CEDE 2015

pieczęć firmy data i podpisy

Numer konta bankowego
mBank SA o/Łódź; Plac Wolności 3, 91-415 Łódź
Nr konta:
IBAN PL
Swift:

87 1140 1108 0000 3786 3100 1001
87 1140 1108 0000 3786 3100 1001

BREX PL PW LOD

Miejsce wystawy:

Międzynarodowe

Targi Poznańskie,

Pawilony: 7, 7A, 8, 8A

WARUNKI WYNAJMU MODUŁU PREZENTACYJNEGO

PRODUKT PREZENTOWANY W STREFIE TESTÓW

Opis procedury wykonywanej przez lekarza/technika/asystentkę

z wykorzystaniem prezentowanego produktu

Nazwa produktu do zamieszczenia w materiałach informacyjnych:

Informacja o prezentowanym produkcie zostanie podana w materiałach

informacyjno-promocyjnych oraz na www.cede.pl / wystawa/strefa testów.

Niniejszym zamawiamy moduł prezentacyjny w Strefie Testów w cenie   1 950,00 zł + 23% VAT  =    2 398,50 zł

Strefa Testów zlokalizowana będzie w pawilonie  8.

Najmującym może zostać wyłącznie zarejestrowany wystawca CEDE 2015.

Moduł jest uzupełnieniem podstawowej ekspozycji wystawcy i nie może

stanowić jedynej formy udziału w wystawie.

Cena za wynajem obejmuje cały czas trwania wystawy.

Na terenie Strefy Testów zabronione jest prowadzenie sprzedaży

produktów.

Faktura proforma zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Termin płatności - 20 lipca 2015.

W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.


