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Producentów i dystrybutorów środków ochro-
ny indywidualnej oraz sprzętu zapewniającego 
bezpieczeństwo epidemiologiczno-sanitarne 
w praktykach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, 
serdecznie zapraszamy do udziału w 29. Środko-
woeuropejskiej Wystawie Produktów Stomatolo-
gicznych CEDE 2021 (16–18 września, EXPO-Łódź).

CEDE to wystawa stomatologiczna z najdłuższą 
tradycją w kraju. Od ponad ćwierć wieku jest 
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Rok 2020 oraz pandemia COVID-19 bezsprzecznie udowodniły 
wzmożone zainteresowanie lekarzy wszelkimi rozwiązaniami 
zapewniającymi bezpieczeństwo im oraz pacjentom.

Masz produkty, które mogą zainteresować tę grupę zawodową 
(ok. 38 tys. praktyków*)?

Zostań wystawcą CEDE 2021! 
Pomożemy Ci znaleźć nowych klientów.

miejscem spotkań tysięcy praktyków ze światem 
biznesu. Łączymy lekarzy z technologiami, które 
pomagają leczyć skuteczniej i bezpieczniej. Na 
wystawie prezentują się twórcy i sprzedawcy 
wszelkich produktów wspierających proces lecz-
niczy oraz usprawniających prowadzenie praktyki 
dentystycznej. Uczestnikami wydarzenia (średnio 
ok. 10 tys. osób w ciągu trzech dni) są nie tylko le-
karze z całego świata, ale również przedstawiciele 
firm poszukujący kontaktów b2b.

* Źródło: Naczelna Izba Lekarska

CEDE W OBIEKTYWIE
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Wynajem powierzchni i opłata 
rejestracyjna
Złożenie zamówienia na powierzchnię wystawienniczą (Formularz A) 
do dnia 15 kwietnia 2021 uprawnia do uiszczenia opłaty rejestracyj-
nej w niższej wysokości.

Terminy płatności za powierzchnię gwarantujące otrzymanie rabatu 
w wysokości od 3 do 10% wartości zamówionej powierzchni:

 • zaliczka w wysokości 20% wartości zamówionej powierzchni brutto 
— płatność wraz z opłatą rejestracyjną w terminie podanym na 
fakturze pro forma,

 • zaliczka w wysokości 50% wartości zamówionej powierzchni brutto 
— płatność do 15 czerwca 2021,

 • pozostała należność za zamówioną powierzchnię — płatność 
do 15 lipca 2021.

Firmy niekorzystające z rabatu całą wartość zamówionej powierzchni 
powinny opłacić najpóźniej do 16 sierpnia 2021.

Zabudowa standardowa 
i wyposażenie dodatkowe
15 lipca 2021 
Upływa termin przesłania zamówienia zabudowy standardowej 
stoiska (formularz C) wraz z dołączonym szkicem oraz zamówienia 
dodatkowego wyposażenia (formularz D).

16 sierpnia 2021 
Upływa termin dokonywania zmian w wyposażeniu dodatkowym.  
Po tym terminie cena wyposażenia dodatkowego wzrasta o 30%.

Płatność za w/w usługi wg faktury pro forma.

Zabudowa stoiska przez wystawcę 
lub firmę zewnętrzną
16 sierpnia 2021 
Upływa termin rejestracji firmy zabudowującej (formularz Z) oraz 
przesłania Organizatorowi oraz działowi technicznemu EXPO Łódź 
do uzgodnienia projekt zabudowy wynajętej powierzchni (w 2 rzutach 
z określeniem wysokości).

16 sierpnia 2021 
Upływa termin zamówienia usług technicznych (formularz E).

WAŻNE DATY

Zgłoszenie współwystawcy 
25 kwietnia 2021 
Upływa termin płatności opłaty rejestracyjnej współwystawcy  
uprawniający do preferencyjnej stawki opłaty rejestracyjnej.

Obowiązkowy wpis w katalogu 
wystawców 
15 czerwca 2021 
Upływa termin przesłania wypełnionego formularza B gwarantujący 
zamieszczenie wpisu wystawcy w katalogu drukowanym

10 września 2021 
Upływa termin dokonywania zmian  
we wpisie do katalogu w wersji on-line.

Wynajem sal konferencyjnych 
20 czerwca 2021 
Termin, po którym anulowaniu podlegają zamówienia,  
które nie zostały terminowo opłacone.

20 czerwca 2021 
Termin bezkosztowej rezygnacji z wynajmu sal wykładowych.

Terminy dostarczenia informacji o szkoleniach  
gwarantujące zamieszczenie w publikacjach: 

 • do 20 kwietnia 2021  
Informator/Program (wysyłany w maju 2021  
do lekarzy, techników i asystentek) 

 • do 15 lipca 2021 
Zaplanuj swój pobyt na CEDE 2021

 • do 15 lipca 2021 
Katalog z Programem CEDE 2021 (wersja drukowana)

 • do 31 sierpnia 2021 
Tablice informacyjne na terenie wystawy

 • do 1 września 2021 
Strona www.cede.pl

 • do 1 września 2021 
Media społecznościowe: facebook, instagram
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Ceny kształtują się w przedziale od 525 zł/m2 (stoisko szeregowe 
w strefie B) do 645 zł/m2 (stoisko półwyspowe/wyspowe w strefie A).

Zamówienia powierzchni można dokonać wyłącznie 
on-line na www.cede.pl po wcześniejszej rejestracji.

Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej przy zamówieniu złożonym w terminie:

 • do 15 kwietnia 1 000 zł/250€
 • po 15 kwietnia 1 300 zł/325€

Cena netto 1 m2 powierzchni wystawienniczej 
szeregowej bez zabudowy

 • w strefie A  555 zł/139€
 • w strefie B  525 zł/132€

Dla stoisk typu innego niż szeregowe do ceny 
podstawowej m2 doliczona zostanie dopłata

 • powierzchnia narożna   60 zł/15€
 • powierzchnia półwyspowa/wyspowa 90 zł/23€

Sale konferencyjne

CENNIK
Wszystkie ceny netto

Zorganizuj wykład, szkolenie lub warsztat podczas CEDE 2021.  
Wynajmij jedną z dostępnych sal konferencyjnych EXPO-Łódź,  
skorzystaj z naszych możliwości dotarcia do potencjalnych uczestników.

Więcej informacji na www.cede.pl
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KONTAKT

EXACTUS 
Ewa Mastalerz, Marek Wiktorowski sp. j.

 Al. Kościuszki 17 Ip., 90-418 Łódź

 info@exactus.pl; cede@cede.pl

Łukasz Sowa
 +48 507 153 530

 lukasz.sowa@cede.pl

Marek Wiktorowski
 +48 602 365 147

 m.wiktorowski@exactus.pl
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